
 

 

 

 

TARİFLƏR VƏ TİCARƏT 

ÜZRƏ BAŞ SAZİŞ 

(GATT 1947) 
 

 

 

 
 Bu Əlavəyə Baş Sazişin imzalandığı vaxtdan qüvvəyə minən tam mətni və bütün 

düzəlişlər daxildir. Oxucunun rahatlığı üçün mətnin qeydlərlə və Sazişin əlavə müddəaları ilə 

birlikdə oxunmalı hissələri ulduz işarələri ilə qeyd edilmişdir. 
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TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞ 

 
 Avstraliya, Belçika Krallığı, Braziliya Birləşmiş Ştatları, Birma, Kanada, Seylon, Çili 

Respublikası, Çin Respublikası, Kuba Respublikası, Çexoslovakiya Respublikası, Fransa Respublikası, 

Hindistan, Livan, Böyük Lüksemburq hersoqluğu, Niderland Krallığı, Yeni Zelandiya, Norveç Krallığı, 

Pakistan, Cənubi Rodeziya, Suriya, Cənubi Afrika İttifaqı, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 

Krallığı və Amerika Birləşmiş Ştatları Birliyinin Hökumətləri: 

   
 Onların ticarət sahəsindəki əlaqələrinin və iqtisadi səylərinin yaşayış standartlarının 

yüksəldilməsi, tam məşğulluğun, real gəlirin və effektiv tələbin böyük və davamlı şəkildə artan həcminin 

təmin edilməsi, dünya üzrə ehtiyatlardan tam istifadənin təkmilləşdirilməsi və malların istehsalının və 

mübadiləsinin genişləndirilməsinə yönəlməli olduğunu qəbul edərək,   

 

 Qarşılıqlı və hər iki tərəf üçün əlverişli razılaşmaların bağlanması yolu ilə yuxarıda sadalanan 

tariflərin və ticarətə dair digər maneələrin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına yönəlmiş məqsədlərə və 

beynəlxalq ticarətdə ayrıseçkilik rejiminin ləğv edilməsinə yardım göstərmək məqsədilə,  

 

Öz Nümayəndələri vasitəsi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər: 

 

I HİSSƏ 
 

I Maddə 

 

Ümumi Ən Əlverişli Rejim 

 

1.  İdxal və ya ixrac əsnasında və ya onlar ilə əlaqədar tətbiq edilən, yaxud idxal və ya ixrac 

ödənişlərinin beynəlxalq köçürülməsinə tətbiq edilən hər hansı növ gömrük rüsumlarına və ödənişlərə 

dair, həmçinin belə rüsumların və ödənişlərin tətbiq edilməsi üsuluna dair, idxal və ixrac ilə əlaqədar 

bütün qanunlara və rəsmi tələblərə dair,  II Maddənin 2-ci və 4-cü paraqraflarında istinad edilən bütün 

məsələlərə dair* hər hansı razılığa gələn tərəfin istənilən başqa ölkədən gələn və ya ora üçün nəzərdə 

tutulmuş hər hansı məhsula verdiyi istənilən üstünlük, əlverişlilik, imtiyaz və ya toxunulmazlıq bilavasitə 

və heç bir şərt qoyulmadan digər hər hansı razılığa gələn tərəflərin ərazilərindən gələn və ya ora üçün 

nəzərdə tutulmuş eyni qəbildən olan məhsullara uyğun olmalıdır.  

 

2. Bu Maddənin 1-ci paraqrafının müddəalarına əsasən idxal rüsumlarına və ya ödənişlərinə dair bu 

Maddənin 4-cü paraqrafında nəzərdə tutulmuş hədləri aşmayan və aşağıdakı kateqoriyalara daxil olan 

imtiyazların ləğv edilməsi tələb olunmur:  

  

(a) A Əlavəsində siyahısı verilmiş ərazilərdən yalnız iki və ya daha çox ərazi arasında qüvvədə 

olan imtiyazlar, həmin sənəddə irəli sürülən şərtlərdən asılı olaraq;   

 

(b) B, C və D Əlavələrində siyahısı verilmiş və ümumi suverenlik və ya müdafiə əlaqələri və ya 

syuzerenlik əsasında 1939-cu il iyulun 1-də birləşdirilmiş ərazilərdən yalnız iki və ya daha 

çox ərazi arasında qüvvədə olan imtiyazlar, həmin sənədlərdə irəli sürülən şərtlərdən asılı 

olaraq;  

                           

(c) Yalnız Amerika Birləmiş Ştatları və Kuba Respublikası arasında qüvvədə olan imtiyazlar; 

(d) Yalnız E və F Əlavələrində siyahısı verilmiş qonşu ölkələr arasında qüvvədə olan imtiyazlar.        
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3. Əvvəllər Osmanlı İmperiyasının tərkibində olmuş və 1923-cü il iyulun 24-də ondan ayrılmış ölkələr 

arasındakı imtiyazlar XXIX Maddənin 1-ci paraqrafına uyğun olaraq tətbiq edilən XXV Maddənin 5-ci1 

paraqrafına əsasən təsdiq edilirlərsə, 1-ci paraqrafın müddəaları bu imtiyazlara tətbiq edilmir.   

  

4. Bu Maddənin 2-ci paraqrafına əsasən haqqında imtiyazın icazə verildiyi, lakin bu Sazişə əlavə olunmuş 

müvafiq Cədvəldə xüsusi olaraq imtiyazın maksimum həddi kimi verilməyən hər hansı bir məhsula 

imtiyazın həddi:  

 

(a) həmin Cədvəldə göstərilən istənilən məhsula rüsumlar və ya ödənişlərə nəzərən ən əlverişli 

rejim və orada nəzərdə tutulmuş imtiyaz dərəcələri arasındakı fərq; heç bir imtiyaz dərəcəsi 

nəzərdə tutulmadıqda, bu paraqrafın məqsədləri üçün 10 aprel 1947-ci il tarixində qüvvədə 

olan imtiyaz dərəcəsi götürülür, və ən əlverişli rejim dərəcəsi nəzərdə tutulmadıqda, həmin 

hədd ən əlverişli rejim dərəcəsi ilə 10 aprel 1947-ci il tarixində qüvvədə olan imtiyaz dərəcəsi 

arasındakı fərqi;  

 

(b) müvafiq Cədvəldə təsvir edilməmiş hər hansı bir məhsula rüsumlar və ödənişlər barədə ən 

əlverişli rejim dərəcəsi ilə 10 aprel 1947-ci il tarixində qüvvədə olan imtiyaz dərəcəsi 

arasındakı fərqi aşmır.  

 

G Əlavəsində razılığa gələn tərəflərin adları verildikdə bu paraqrafın (a) və (b) subparaqraflarında istinad 

edilən 10 aprel 1947-ci il tarixi həmin Əlavədə verilən müvafiq tarixlərlə əvəz edilir.   

  

II Maddə 

 

Güzəşt cədvəlləri 

 

1. (a) Hər bir razılığa gələn tərəf digər razılığa gələn tərəflər ilə ticarətə bu Sazişə əlavə edilmiş 

müvafiq Cədvəlin müvafiq Hissəsində nəzərdə tutulduğundan az əlverişli olmayan rejim tətbiq edəcəkdir.   

 

 (b) Cədvəlin hər hansı razılığa gələn tərəfə aid olan I Hissəsində təsvir edilmiş digər razılığa 

gələn tərəflərə aid ərazilərdən olan məhsullar Cədvəlin aid olduğu ölkənin ərazisinə idxal edilərkən, 

həmin Cədvəldə irəli sürülən şərtlərdən və ya məhdudiyyətlərdən asılı olaraq həmin sənəddə müəyyən 

edilən və verilən rüsumlardan əlavə adi gömrük rüsumlarından azad edilirlər. Belə məhsullar bu Sazişin 

imzalandığı tarixdə tətbiq edilən və ya idxal ərazisində həmin tarixdə qüvvədə olan qanunvericiliklə 

tətbiq edilməsi sonradan bilavasitə və məcburi şəkildə tələb olunanlardan əlavə, idxal rüsumu və ya idxal 

ilə əlaqədar tətbiq edilən bütün digər rüsumlardan və ya hər hansı növ ödənişlərdən azad edilirlər.   

 

 (c) Cədvəlin hər hansı razılığa gələn tərəf ilə bağlı II Hissəsində təsvir edilən, I Maddəyə 

əsasən Cədvəlin aid olduğu əraziyə idxalda preferensial rejimə düşmə hüququ olan ərazilərdən olan 

məhsullar belə əraziyə idxal edilərkən və həmin Cədvəldə irəli sürülən şərtlərə və ya məhdudiyyətlərə 

uyğun olaraq Cədvəlin II Hissəsində nəzərdə tutulanlardan əlavə adi gömrük rüsumlarından azad edilirlər. 

Belə məhsullar bu Sazişin imzalandığı tarixdə tətbiq edilən və ya idxal ərazisində həmin tarixdə qüvvədə 

olan qanunvericiliklə tətbiq edilməsi sonradan bilavasitə və məcburi şəkildə tələb olunanlardan əlavə, 

idxal rüsumu və ya idxal ilə əlaqədar tətbiq edilən bütün digər rüsumlardan və ya hər hansı növ 

ödənişlərdən azad edilirlər. Bu Maddədə nəzərdə tutulan heç bir müddəa hər hansı razılığa gələn tərəfin 

malların bu Sazişin imzalandığı tarixdə qüvvədə olan güzəştli rüsumlarla daxil olmasının mümkünlüyünə 

dair öz tələblərinə riayət etməyi davam etdirməsinin qarşısını almır.     

 

                                                           
1 Mətnin əslində səhvən “subparaqraf 5 (a)” yazılmışdır.  
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2. Bu Maddədə heç nə heç bir razılığa gələn tərəfin istənilən vaxt hər hansı bir məhsulun idxalında 

aşağıdakıları tətbiq etməyinin qarşısını almır: 

 

 (a) ölkə daxilində istehsal edilmiş eyni qəbildən olan məhsula və ya idxal edilmiş məhsulun 

hazırlandığı və yaxud onun istehsalında tam və ya qismən istifadə olunan maddəyə III* Maddənin 2-ci 

paraqrafına uyğun olaraq tətbiq edilən daxili vergiyə ekvivalent ödəniş;    

 

 (b) VI Maddənin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilən hər hansı anti-dempinq və ya 

kompensasiya rüsumu;* 

 

(c)   göstərilən xidmətlərə mütənasib ödənişlər və ya digər haqlar. 

 

3. Heç bir razılığa gələn tərəf bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq Cədvəldə nəzərdə tutulan hansısa 

güzəştin dəyərini azaltmaq məqsədilə özünün rüsuma cəlb edilən məbləğin müəyyənləşdirilməsi və ya 

valyutaların köçürülməsi metodunu dəyişə bilməz.  

  

4. Hər hansı bir razılığa gələn tərəf bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq Cədvəldə təsvir edilən istənilən 

məhsulun idxalında formal və ya faktiki olaraq inhisar yaradarsa, tətbiq edərsə və ya buna icazə verərsə, 

belə inhisar həmin Cədvəldə nəzərdə tutulan və ya əvvəlcədən güzəşt barədə danışıqlar aparmış tərəflər 

arasında razılaşdırılan istisna olmaqla, həmin cədvəldə nəzərdə tutulan müdafiə məbləğindən artıq olan 

orta səviyyədə qorunma imkanı verməyəcəkdir. Bu paraqrafın müddəaları tərəflərin yerli istehsalçılara bu 

Sazişin başqa müddəaları ilə icazə verilmiş hər hansı formada yardımını məhdudlaşdırmır. *       

 

5. Hər hansı bir razılığa gələn tərəf məhsulun digər razılığa gələn tərəfdən bu Sazişə əlavə edilmiş 

müvafiq Cədvəldə göstərilən güzəştə uyğun rejim ilə qəbul etmədiyini hesab edərsə, o, bu məsələni 

bilavasitə həmin razılığa gələn tərəfin diqqətinə çatdırır. Əgər sonuncu tərəf düşünülmüş rejimin birinci 

razılığa gələn tərəfin iddia etdiyi kimi olduğunu qəbul edərsə, lakin həmin məhsulun bu Sazişdə 

düşünülmüş rejimə daxil edilməsinə icazə verilməsi üçün həmin razılığa gələn tərəfin tarif qanunlarına 

əsasən qruplaşdırılmasını qeyri-mümkün edən məhkəmə və ya digər müvafiq hakimiyyət orqanı 

tərəfindən qərar qəbul edildiyinə görə belə rejimə riayət edilməsinin mümkün olmadığını bildirərsə, onda 

həmin iki razılığa gələn tərəf, əhəmiyyətli dərəcədə maraqları olan istənilən digər razılığa gələn tərəflər 

ilə birlikdə məsələyə kompensasiya düzəlişi etmək məqsədilə dərhal yeni danışıqlara başlayırlar.   

 

6. (a) Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olan razılığa gələn tərəflərə aid Cədvəllərə daxil olan 

spesifik rüsumlar və ödənişlər, həmçinin belə razılığa gələn tərəflərin spesifik rüsumlarda və ödənişlərdə 

riayət etdikləri preferensiyaların fərqi bu Sazişin imzalandığı tarixdə Beynəlxalq Valyuta Fondu 

tərəfindən qəbul edilən və ya müvəqqəti tanınmış müvafiq valyutada nominal dəyərlə ifadə edilir. 

Müvafiq olaraq, bu nominal dəyər Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələrinə uyğun olaraq 

iyirmi faizdən çox azaldılırsa, belə azalmanı nəzərə almaq məqsədilə belə spesifik rüsumlara və 

ödənişlərə, eləcə də preferensiya fərqlərinə düzəlişlər edilə bilər; bu şərtlə ki, RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR (yəni, XXV Maddədə nəzərdə tutulduğu kimi birgə hərəkət edən razılığa gələn tərəflər) 

razılığa gəlirlər ki, belə düzəlişlər müvafiq Cədvəldə və ya bu Sazişdə nəzərdə tutulan güzəştlərin 

dəyərini, belə düzəlişlərə olan ehtiyaca, və ya onların vacibliyinə təsir göstərən bütün faktorlar lazımi 

qaydada nəzərə alınmaqla, aşağı salmır. 

 

 (b) Eyni müddəalar Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan istənilən razılığa gələn 

tərəfə həmin razılığa gələn tərəfin Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olduğu və ya XV Maddəyə əsasən 

xüsusi mübadilə sazişi bağladığı gündən aid edilir.    

 

7.  Bu Sazişə əlavə edilən Cədvəllər bu Sazişin I Hissəsinin tərkib hissəsidir.  
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II HİSSƏ 
 

III Maddə * 

 

Daxili Vergiqoyma və Tənzimləmə üzrə Milli Rejim 

 

1. Razılığa gələn tərəflər daxili vergilərin və digər daxili ödənişlərin, həmçinin məhsulların daxili 

satışına, satış üçün təklifinə, alınmasına, daşınmasına, bölüşdürülməsinə və ya istifadəsinə təsir göstərən 

qanunların, qaydaların və tələblərin, eləcə də məhsulların spesifik miqdarlarda və ya nisbətlərdə 

qarışdırılması, emalı və ya istifadəsinə dair tələb qoyan daxili kəmiyyət qaydalarının yerli istehsalı 

qorumaq məqsədilə idxal edilmiş və ya yerli məhsullara tətbiq edilməyəcini qəbul edirlər.*   

 

2. Hər hansı bir razılığa gələn tərəfin ərazisinə idxal edilən istənilən digər razılığa gələn tərəfin 

ərazisinin məhsullarına onunla eyni qəbildən olan yerli məhsullara, bilavasitə və ya dolayısı ilə tətbiq 

edilənlərdən artıq daxili vergilər və ya hər hansı digər daxili ödənişlər, bilavasitə və ya dolayısı ilə, tətbiq 

edilmir. Bundan əlavə, heç bir razılığa gələn tərəf paraqraf 1-də irəli sürülən prinsiplərin əksinə olaraq 

idxal edilən və ya yerli mallara heç bir halda daxili vergilər və ya digər daxili ödənişlər tətbiq 

etməyəcəkdir.*  

  

3. Paraqraf 2-nin müddəalarına uyğun olmayan, lakin, 1947-ci il aprelin 10-da qüvvəyə minmiş 

vergi tətbiq edilmiş məhsula idxal rüsumunun artımına qarşı olan ticarət Sazişinə əsasən xüsusi olaraq 

icazə verilmiş qüvvədə olan hər hansı daxili vergi ilə əlaqədar, vergini tətbiq edən razılığa gələn tərəf 

paraqraf 2-nin müddəalarının həmin vergiyə tətbiqini, bu cür rüsumun verginin qoruyucu elementinin 

ləğvinin kompensasiya edilməsi məqsədilə zəruri həddə qədər arta bilməsi üçün həmin ticarət sazişinin 

öhdəliklərindən azad olana qədər təxirə sala bilər.  

 

4. Hər hansı razılığa gələn tərəfin ərazisindən başqa bir razılığa gələn tərəfin ərazisinə idxal edilən 

məhsullara onunla eyni qəbildən olan yerli məhsulların daxildə satışına, satış üçün təklif edilməsinə, 

alınmasına, daşınmasına, bölüşdürülməsinə və ya istifadəsinə mənfi təsir göstərən bütün qanunlara, 

qaydalara və tələblərə dair tətbiq ediləndən aşağı güzəştli rejim tətbiq edilmir. Bu paraqrafın müddəaları 

məhsulun hansı ölkənin istehsalı olmasına deyil, daşınma vasitələrinin qənaətli idarə edilməsinə əsaslanan 

differensial daşınma ödənişlərinin tətbiqinə mane olmur.  

 

 5. Heç bir razılığa gələn tərəf məhsulların nəzərdə tutulmuş miqdarda və ya nisbətdə qarışdırılması, 

emal edilməsi və ya istifadəsi ilə əlaqədar tətbiq edilən hər hansı bir məhsulun nəzərdə tutulmuş istənilən 

miqdarının və ya nisbətinin yerli mənbələrdən təchiz edilməsinin məcburi olmasını, bilavasitə və ya 

dolayısı ilə tələb edən daxili kəmiyyət qaydası qoymur və tətbiq etmir. Bundan əlavə, heç bir razılığa 

gələn tərəf heç bir halda paraqraf 1-də irəli sürülən prinsiplərin əksinə olan daxili kəmiyyət qaydaları 

tətbiq etmir.*  

 

6. 5-ci paraqrafın müddəaları hər hansı bir razılığa gələn tərəfin ərazisində 1939-cu il iyulun 1-də, 

1947-ci il aprelin 10-da və ya 1948-ci il martın 24-də kəmiyyətə dair qüvvədə olan heç bir daxili qaydaya, 

həmin razılığa gələn tərəfin rəyinə əsasən, şamil edilmir, bu şərtlə ki, 5-ci paraqrafın müddəalarına zidd 

olan hər hansı belə qayda idxalın zərərinə dəyişdirilmir və danışığın məqsədi üçün gömrük rüsumu kimi 

qəbul edilir.   

 

7. Məhsulların nəzərdə tutulmuş miqdarlarda və nisbətlərdə qarışdırılması, emalı və ya istifadəsi ilə 

əlaqədar heç bir daxili kəmiyyət qaydası istənilən belə miqdarın və ya nisbətin xarici təchizat mənbələri 

arasında bölüşdürülməsi üçün tətbiq edilmir.  
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8. (a) Bu Maddənin müddəaları alqı-satqı məqsədləri və ya satış üçün nəzərdə tutulan malların 

istehsalında istifadə məqsədləri ilə və dövlət təşkilatları tərəfindən dövlət məqsədləri üçün məhsulların 

satınalınmasını tənzimləyən qanunlara, qaydalara və ya tələblərə tətbiq edilmir.                  

 

 (b) Bu Maddənin müddəaları, bu Maddənin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilən daxili 

vergilərdən və ya ödənişlərdən əldə edilən gəlirdən yerli istehsalçılara ödənişlər də daxil olamqla, 

subsidiyaların yalnız yerli istehsalçılara verilməsinin qarşısını almır.   

 

9. Razılığa gələn tərəflər daxildə maksimal qiymətə nəzarət tədbirlərinin, bu Maddənin digər 

müddəalarına uyğun olsa belə, idxal məhsullarını təchiz edən razılığa gələn tərəflərin maraqlarına mənfi 

təsirlərə malik ola biləcəyini qəbul edirlər. Buna görə də, həmin tədbirləri tətbiq edən razılığa gələn 

tərəflər bu cür mənfi təsirlərin imkan daxilində tam qarşısını almaq məqsədilə idxalla məşğul olan razılığa 

gələn tərəflərin maraqlarını nəzərə alırlar.  

 

10. Bu Maddənin müddəaları heç bir razılığa gələn tərəfin işığa verilmiş kinematoqraf lentləri ilə 

əlaqədar və IV Maddənin tələblərinə uyğun olaraq kəmiyyətə dair daxili qaydalar qəbul etmələrinə və ya 

onlara riayət etmələrinə mane olmur.   

 

IV Maddə 

 

Kinematoqraf Lentlərinə dair Xüsusi Müddəalar 

 

 Hər hansı razılığa gələn tərəf işığa verilmiş kinematoqraf lentlərinə dair daxili kəmiyyət qaydaları 

qəbul edərsə və ya təsdiqləyərsə, həmin qaydalara əsasən aşağıdakı tələblərə uyğun olan ekran kvotaları 

forması qəbul edilir: 

 

 (a) ekran kvotaları, faktiki istifadə edilmiş ümumi efir vaxtının təyin edilmiş minimum 

hissəsi ərzində, bir ildən az olmayan müəyyən bir dövrü əhatə etməklə mənşə ölkəsi nəzərə 

alınmadan bütün filmlərin ticarət sərgisində yerli istehsal edilmiş kinematoqraf lentlərinin 

nümayiş etdirilməsini tələb edə bilər və həmin kvotalar hər bir kinoteatr üzrə illik ekran vaxtına 

və ya onun ekvivalentinə əsasən hesablanırlar; 

  

 (b) ekran kvotasına əsasən yerli istehsal edilmiş lentlər üçün nəzərdə tutulmuş ekran vaxtı 

istisna olmaqla, yerli istehsal olunmuş filmlər üçün nəzərdə tutulmuş ekran vaxtından inzibati 

göstərişlə çıxarılmış vaxt da daxil olmaqla, ekran vaxtı ehtiyat mənbələri arasında rəsmi və ya 

faktiki olaraq bölünmür;  

 

 (c) Bu Maddənin (b) subparaqrafının müddəalarına baxmayaraq, istənilən razılığa gələn 

tərəf, özünün bu cür ekran kvotalarını tətbiq etdiyi nisbətdən əlavə olaraq müəyyən edilmiş 

ölkələrdə istehsal olunmuş lentlər üçün ekran vaxtının minimum nisbətini saxlayan bu Maddənin 

(a) subparaqrafının tələblərinə uyğun olan ekran kvotalarını qüvvədə saxlaya bilər, bu şərtlə ki, 

ekran vaxtının hər hansı belə minimum nisbəti 1947-ci il aprelin 10-da qüvvədə olan səviyyədən 

artıq olmasın; 

 

 (d) Ekran kvotalarının məhdudlaşdırılması, liberallaşdırılması və ləğvi danışıqlar vasitəsilə 

həyata keçirilir.  

 

V Maddə 

 

Tranzit Sərbəstliyi 
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1. Mallar (yüklər də daxil olmaqla),  eləcə də gəmilər və digər nəqliyyat vasitələri razılığa gələn 

tərəfin ərazisində, həmin ərazidən keçid boşaldılıb yüklənmək, anbarda saxlanılmaq, hissə-hissə 

boşaldılmaq və ya nəqliyyat rejimini dəyişməklə əlaqəli olub olmamasından asılı olmayaraq, həmin 

nəqliyyatın ərazisindən keçdiyi razılığa gələn tərəfin sərhədlərindən kənarda başlayan və başa çatan bütöv 

bir səfərin bir hissəsi olduqda, tranzitdə sayılırlar. Bu maddədə həmin nəqliyyat dedikdə “tranzitdə olan 

nəqliyyat” nəzərdə tutulur.   

 

2. Hər bir razılığa gələn tərəfin ərazisindən beynəlxalq tranzit üçün, tranzitdə olan nəqliyyatın digər 

razılığa gələn tərəflərin ərazisinə və ya ərazisindən keçidi üçün ən rahat marşrutlarla tranzit azadlığı təmin 

edilir. Gəmilərin bayrağı, mənsub olduğu ərazi, yola düşmə, daxil olma, çıxış və ya təyinat nöqtəsi, yaxud 

mallara, gəmilərə və ya nəqliyyat vasitələrinə sahiblik ilə əlaqədar hər hansı digər məsələlərə dair heç bir 

ayrıseçkilik edilə bilməz. 

 

3. İstənilən razılığa gələn tərəf öz ərazisində tranzitdə olan nəqliyyatın müvafiq gömrük idarəsinə 

daxil olmasını tələb edə bilər, lakin qüvvədə olan gömrük qanunları və qaydalarına riayət edilmədiyi 

hallardan başqa, digər razılığa gələn tərəflərin ərazilərindən gələn və ya ora gedən belə nəqliyyat hər 

hansı lüzumsuz gecikmələrdən və ya məhdudiyyətlərdən və gömrük rüsumlarından və bütün tanzit 

rüsumlarından və ya tranzit ilə əlaqədar tətbiq edilən digər ödənişlərdən, daşınma xərcləri, yaxud tranzit 

nəticəsində ortaya çıxan inzibati xərclərin və ya göstərilən xidmətlərin dəyərinə bərabər xərclər istisna 

olmaqla, azad edilirlər.   

 

4. Razılığa gələn tərəflərin digər razılığa gələn tərəflərin ərazilərinə və ya oradan tranzitdə olan 

nəqliyyata tətbiq etdikləri bütün ödənişlər və qaydalar məqbul və nəqliyyatın şərtləri ilə əlaqəli 

olmalıdırlar.  

 

5. Hər bir razılığa gələn tərəf tranzit ilə əlaqədar bütün ödənişlərə, qaydalara və rəsmi tələblərə 

istənilən razılığa gələn tərəfin ərazisinə və ya oradan tranzit edilən nəqliyyat rejiminə hər hansı üçüncü 

ölkəyə və ya oradan tranzit edilən nəqliyyata tətbiq edildiyindən az əlverişli rejim tətbiq etmir.*  

 

6. Hər bir razılığa gələn tərəf istənilən digər razılığa gələn tərəfin ərazisindən tranzit edilən 

məhsullara həmin məhsulların gəldikləri yerdən təyinat yerinə digər razılığa gələn tərəfin ərazisindən 

keçməməklə getdiyi halda tətbiq ediləndən az əlverişli rejim tətbiq etmir. Bununla belə, istənilən razılığa 

gələn tərəf, bu Sazişin imzalandığı tarixə qədər malların əlverişli rüsum qiymətləri ilə daxil olmasının 

uyğunluğunun zəruri şərti ilə və ya razılığa gələn tərəfin təyin etdiyi gömrük məqsədləri üçün 

qiymətləndirmə metodu ilə əlaqədar birbaşa yüklərə dair özünün qüvvədə olan tələblərinə əməl etməkdə 

azaddır.  

 

7. Bu Maddənin müddəaları tranzitdə hava gəmisi ilə həyata keçirilən əməliyyatlara aid edilmir, 

lakin malların (yüklər də daxil olmaqla) hava tranzitinə aid edilir.  

 

VI Maddə 

 

Anti-dempinq və Kompensasiya Rüsumları 

 

1. Razılığa gələn tərəflər, bir ölkənin mallarını normal dəyərindən aşağı qiymətlərlə başqa bir ölkə 

ilə ticarətə daxil edən dempinqin razılığa gələn tərəfin ərazisində mövcud olan yerli sənayeyə ciddi ziyan 

vurması və ya təhlükə törətməsi halında rədd edilməli olduğunu qəbul edirlər. Bu Maddənin məqsədləri 

üçün hər hansı bir məhsul, əgər bir ölkədən başqa bir ölkəyə ixrac edilən məhsulun qiyməti: 

 

(a) ticarətin adi gedişində eyni qəbildən olan məhsulun ixrac edən ölkədə istehlakı üçün 

nəzərdə tutulduğu qiymət ilə müqayisədə az olarsa, və ya, 
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 (b) belə yerli qiymət olmadıqda,  

 

 (i) həm ticarətin adi gedişində eyni qəbildən olan məhsulun istənilən üçüncü ölkəyə ixracı 

üçün nəzərdə tutulan ən yüksək qiymət ilə müqayisədə,  

  

 (ii) həm də, məhsulun istehsal edildiyi ölkədə istehsalının dəyəri ilə mənfəət və satış 

xərcləri üçün müvafiq əlavənin cəmindən az olarsa, idxal edən ölkə ilə ticarətə normal 

dəyərindən aşağı qiymətlə daxil edilmiş hesab edilir.  

 

Qiymətin rəqabətə davamlılığına mənfi təsir göstərən şərtlərdəki və satış şərtlərindəki fərqlər, vergilərdəki 

fərqlər və həmçinin digər fərqlər hər bir halda lazımi qaydada kompensasiya edilir.* 

 

2. Dempinqi kompensasiya etmək və ya qarşısını almaq üçün razılığa gələn tərəf dempinqə məruz 

qalmış istənilən məhsula, məbləği həmin məhsulun dempinq marjasından çox olmayan anti-dempinq 

rüsumu tətbiq edə bilər. Bu Maddənin məqsədləri üçün dempinq marjası 1-ci paraqrafın müddəalarına 

uyğun olaraq təyin edilən qiymət fərqinə bərabərdir.*  

 

3. Hər hansı bir müqavilə tərəfinin öz ərazisindən başqa bir müqavilə tərəfinin ərazisinə idxal edilən 

məhsuluna, həmin məhsulun mənbə ölkədə hazırlanmasına, istehsalına və ya ixracına, və ya konkret bir 

məhsulun daşınmasına görə istənilən xüsusi subsidiya da daxil olmaqla, ixracı üçün, bilavasitə və ya 

dolayısı ilə, verilməli olan təyin edilmiş mükafat və ya subsidiyaya bərabər məbləğdən əlavə heç bir 

kompensasiya rüsumu tətbiq edilmir. “Kompensasiya rüsumu” ifadəsi, hər hansı bir malın 

hazırlanmasına, istehsalına və ya ixracına görə, bilavasitə və ya dolayısı ilə verilən istənilən mükafatın və 

ya subsidiyanın kompensasiya edilməsi məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi rüsum kimi başa düşülür. * 

 

4. Heç bir razılığa gələn tərəfin ərazisinin hər hansı digər müqavilə tərəfinin ərazisinə idxal edilən 

məhsuluna, belə məhsulun mənbə ölkədə istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş eyni qəbildən olan məhsula 

tətbiq edilən rüsumların və ya vergilərin məbləğinin kompensasiya edildiyinə görə, yaxud həmin 

rüsumlardan və ya vergilərdən azad olduğuna görə, anti-dempinq və ya kompensasiya rüsumu tətbiq 

edilmir. 

 

5. Heç bir müqavilə tərəfinin ərazisinin hər hansı digər razılığa gələn tərəfin ərazisinə idxal edilən 

məhsuluna, dempinq və ya ixracın subsidiyalaşmasının eyni halını kompensasiya etmək üçün, nə anti-

dempinq, nə də kompensasiya rüsumları tətbiq edilmir.  

 

6. (a) Heç bir razılığa gələn tərəf digər razılığa gələn tərəfin ərazisinin istənilən məhsulunun 

idxalına dempinqin və ya subsidiyalaşmanın vəziyyətdən asılı olaraq təsirinin mövcud yerli sənayeyə 

ciddi ziyana və ya belə təhlükəyə səbəb olduğunu, yaxud yerli sənayenin yaranmasının ciddi şəkildə 

yubatmasını müəyyən etməyənə qədər, heç bir anti-dempinq və ya kompensasiya rüsumu tətbiq etmir.  

 

 (b) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR idxal edən razılığa gələn tərəfin ərazisinə, haqqında 

söhbət gedən məhsulu ixrac edən başqa razılığa gələn tərəfin ərazisindəki yerli sənayeyə ciddi ziyana və 

ya belə təhlükəyə səbəb olan dempinqin və ya subsidiyalaşdırmanın əvəzini ödəmək üçün istənilən 

məsulun idxalına anti-dempinq və ya kompensasiya rüsumunu tətbiq etməyə icazə vermək məqsədi ilə bu 

paraqrafın (a) subparaqrafının tələbindən imtina edə bilərlər. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

subsidiyanın, idxal edən razılığa gələn tərəfin ərazisinə haqqında söhbət gedən məhsulu ixrac edən başqa 

razılığa gələn tərəfin ərazisindəki yerli sənayeyə ciddi ziyana və ya belə təhlükəyə səbəb olduğunu aşkar 

etdikləri hallarda kompensasiya rüsumunun tətbiq edilməsi məqsədilə bu paraqrafın (a) subparaqrafının 

tələblərindən imtina edirlər.*  
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 (c) Bununla belə, yubanmanın çətinliklə bərpa edilən ziyana səbəb ola biləcəyi müstəsna 

hallarda, razılığa gələn tərəf RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN əvvəlcədən razılıqları olmadan bu 

paraqrafın (b) subparaqrafında göstərilən məqsəd üçün kompensasiya rüsumu tətbiq edə bilər; Bu şərtlə 

ki, belə addım barədə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ yubanmadan məlumat verilsin və RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR razı olmadıqda, kompensasiya rüsumu dərhal ləğv edilsin.    

7. Müəyyən vaxtlarda istehlak mallarının eyni qəbildən olan ixrac üçün nəzərdə tutulmuş istehlak 

mallarının yerli bazarda alıcılar üçün təyin edilmiş qiymətlərə nisbətən aşağı qiymətlə satılmasına səbəb 

olan ilkin istehlak mallarının yerli qiymətinin və ya yerli istehsalçılara qaytarılmasının stabilləşdirilməsi 

sisteminin, ixrac qiymətlərində dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, əgər həmin istehlak mallarında ciddi 

maraqları olan razılığa gələn tərəflər arasında məsləhətləşmə nəticəsində:  

 (a) həmin sistemin həm də ixrac üçün nəzərdə tutulmuş istehlak mallarının eyni 

qəbildən olan istehlak mallarının yerli bazarda alıcılar üçün müəyyən edildiyi qiymətdən 

daha yüksək qiymətə satılmasına səbəb olması, və həmçinin    

 

 (b) həmin sistemin ya istehsalın effektiv tənzimlənməsi nəticəsində, ya ixracı yersiz 

stimullaşdırmamaq və ya digər razılığa gələn tərəflərin maraqlarına ciddi ziyan 

vurmamaq üçün belə idarə olunması müəyyən edilirsə, 6-cı paraqrafın şərtləri daxilində 

ciddi ziyana səbəb olmayacağı güman edilir.   

 

VII Maddə 

 

Gömrük Məqsədləri üçün Qiymətləndirmə 

 

1. Razılığa gələn tərəflər, bu Maddənin aşağıdakı paraqraflarında irəli sürülmüş qiymətləndirmənin 

ümumi prinsiplərinin etibarlılığını qəbul edir və hər hansı şəkildə dəyərə əsaslanan və ya onunla 

tənzimlənən idxal və ixrac məhdudiyyətlərinin və ya rüsumların və ya digər ödənişlərin tətbiq edildiyi 

bütün məhsullarla əlaqədar belə prinsipləri qüvvəyə mindirməyi öhdələrinə götürürlər. Bundan əlavə, 

başqa müqavilə tərəfinin xahişi ilə onlar bu prinsiplərlə əlaqədar gömrük məqsədləri üçün dəyərə aid öz 

qanun və ya qaydalarından hər hansı birinin fəaliyyətini yoxlayırlar. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

razılığa gələn tərəflərdən bu Maddənin müddəalarına uyğun gördükləri tədbirlər barədə hesabat 

vermələrini xahiş edə bilərlər.      

  

2. (a) İdxal edilən malların gömrük məqsədləri üçün dəyəri ölkə daxilində istehsal olunmuş və 

ya ixtiyari seçilmiş və ya süni qiymətlərə deyil, rüsum tətbiq edilən idxal mallarının və ya eyni qəbildən 

olan malların faktiki dəyərinə əsaslanmalıdır.* 

 

 (b) "Faktiki dəyər", idxal ölkəsinin qanunvericiliyi ilə təyin edilmiş yerdə və vaxtda, eyni və 

ya oxşar malların ticarətin adi gedişində tam açıq rəqabət şəraitində satıldığı və ya satış üçün təklif 

edildiyi qiymət olmalıdır. Xüsusi sövdələşmədə kəmiyyət ilə təyin edilən eyni və ya oxşar malların 

qiymət həddinə qədər nəzərdə tutulan qiymət, eynilə həm (i) müqayisə edilə bilən kəmiyyətlərlə, həm də 

(ii) malın ixrac və idxal ölkələri arasındakı ticarətdə daha çox həcmdə satılmasından da çox, idxalçılar 

üçün az əlverişli olmayan kəmiyyətlərlə əlaqəli olmalıdır.* 

 

 (c) Faktiki dəyər bu paraqrafın (b) subparaqrafına əsasən təyin edilə bilmədikdə, gömrük 

məqsədləri üçün dəyər belə dəyərin ən yaxın təyin edilə bilən ekvivalentinə əsaslanmalıdır.* 

 

3. İstənilən idxal edilmiş məhsulun gömrük məqsədləri üçün dəyərinə, istehsal və ya ixrac ölkəsinin 

daxilində tətbiq edilən və idxal edilmiş məhsulun azad olduğu və ya ödənişlərin geri qaytarılması yolu ilə 

azad edildiyi və ya ediləcəyi, hər hansı daxili verginin məbləği daxil edilməməlidir. 
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4. (a) Bu paraqrafda bu Maddənin 2-ci paraqrafının məqsədləri üçün razılığa gələn tərəfin 

başqa ölkənin valyutasında ifadə edilmiş qiyməti öz valyutasına çevirməsi zəruri olan başqa cür nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, istifadə edilməli olan mübadilə məzənnəsi, hər bir valyuta üçün, 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Müddəalarına əsasən təyin edilmiş nominal dəyərə və ya həmin 

Fond tərəfindən tanınmış mübadilə məzənnəsinə uyğun olaraq, yaxud bu Sazişin XV Maddəsinə uyğun 

olaraq bağlanmış xüsusi mübadilə sazişsinə əsasən qəbul edilmiş nominal dəyərə əsasən müəyyən edilir.   

 

 (b) Belə təyin olumuş nominal dəyər və qəbul edilməmiş mübadilə məzənnəsi olmadıqda 

çevirmə məzənnəsi həmin valyutanın ticarət sövdələşmələrindəki cari dəyərini əks etdirir.  

 

(c)  RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sazişdə, razılığa gələn 

tərəflərin Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Müddəalarına uyğun olaraq çoxsaylı mübadilə 

məzənnələrinin tətbiq edildiyi hər hansı bir xarici valyutanı çevirmələrini tənzimləyən qanunları müəyyən 

edir. İstənilən razılığa gələn tərəf nominal dəyərlərin istifadəsinə alternativ kimi bu Maddənin 2-ci 

paraqrafının məqsədləri üçün belə xarici valyutalara münasibətdə həmin qaydaları tətbiq edə bilər. Saziş 

Tərəfləri belə qanunları qəbul edənə qədər istənilən razılığa gələn tərəf, hər hansı belə xarici valyutaya 

münasibətdə, ticarət sövdələşmələrində belə xarici valyutanın dəyərini tam əks etdirmək üçün nəzərdə 

tutulmuş bu Maddənin 2-ci paraqrafının məqsədləri üçün çevrilmə qaydalarından istifadə edə bilər.  

 

 (d) Bu paraqrafdakı müddəalar hər hansı razılığa gələn tərəfdən, bu Sazişin bağlandığı 

tarixdə öz ərazisində tətbiq edilən gömrük məqsədlərilə valyuta çevirmə qaydalarını ödənilməli rüsum 

məbləğlərinin ümumilikdə artmasına səbəb ola biləcək formada dəyişdirməsinin tələb olunması kimi 

yozulmur.  

 

5. Hər hansı formada dəyərə əsaslanan və ya onunla tənzim edilən rüsumların və ya digər 

ödənişlərin və ya məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi məhsulların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

əsaslar və üsullar sabit olmalı, ticarətçilərin gömrük məqsədləri üçün dəyəri əsaslandırılmış şəkildə 

əminliklə hesablaya bilmələri üçün ictimaiyyətə lazımi səviyyədə çatdırılmalıdırlar. 

 

 

 

VIII Maddə 

 

İdxal və İxrac ilə əlaqədar Ödənişlər və Rəsmi Tələblər* 

 

1. (a) Razılığa gələn tərəflərin idxal və ya ixrac əsnasında və ya onlarla əlaqədar tətbiq etdikləri 

bütün istənilən növ ödənişlər və rüsumlar (idxal və ixrac rüsumlarından və III Maddənin əhatə etdiyi 

vergilərdən başqa) göstərilmiş xidmətlərin təxmini dəyərinə qədər olan məbləğdə məhdudlaşdırılır və 

maliyyə məqsədlərilə yerli məhsullara dolayısı müdafiəni və ya idxal və ya ixrac vergilərini ifadə 

etmirlər. 

 

 (b) Saziş tərəfləri (a) subparaqrafında istinad edilən ödənişlərin və rüsumların sayının və 

müxtəlifliyinin azaldılmasının zəruriliyini qəbul edirlər. 

 

 (c) Saziş tərəfləri, həmçinin, idxal və ixrac üzrə rəsmi tələblərin əhatə dairəsinin və 

mərəkkəbliyinin minimuma endirilməsinin, idxal və ixrac sənədlərinə olan tələblərin azaldılmasının 

zəruriliyini qəbul edirlər.* 

 

2. Saziş tərəfi, başqa bir müqavilə tərəfinin və ya RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN istəyinə 

əsasən, öz qanunlarının və qaydalarının fəaliyyətini bu Maddənin müddəalarına uyğun olaraq nəzərdən 

keçirirlər. 
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3. Heç bir razılığa gələn tərəf gömrük qaydalarının və ya prosedur tələblərinin yüngül şəkildə 

pozulmasına görə ciddi cərimələr tətbiq etmir. Xüsusilə, gömrük sənədlərində asanlıqla aradan qaldırıla 

bilən və dələduzluq məqsədli olmayan və ya səhlənkarlıq ucbatından olan hər hansı xətaya və ya səhvə 

görə cəza sadəcə olaraq xəbərdarlıq səviyyəsindən artıq olmur.  

 

4.  Bu Maddənin müddəaları, aşağıdakılar da daxil olmaqla, dövlət orqanları tərəfindən idxal və 

ixracla əlaqədar qoyulmuş aşağıdakı ödənişləri, haqları, rəsmi qaydaları və tələbləri əhatə edir: 

 

 (a) konsulluq hesab-fakturaları və sertifikatları kimi konsulluq əməliyyatı ilə bağlı sənədlər; 

 

 (b) kəmiyyət məhdudiyyətləri; 

 

 (c) lisenziyalaşdırma; 

 

 (d) mübadiləyə nəzarət; 

 

 (e) statistik xidmətlər; 

 

 (f) sənədlər, sənədləşdirmə və sertifikatlaşdırma; 

 

 (g) analiz və yoxlama; 

 

(h) karantin, sanitariya və fumiqasiya tədbirləri. 

 

IX Maddə 

 

Mənşə Ölkəsi Nişanları 

 

1. Hər razılığa gələn tərəf digər razılığa gələn tərəflərin ərazilərinin məhsullarına nişanlama 

tələblərinə dair istənilən üçüncü ölkənin eyni qəbildən olan məhsullarına tətbiq ediləndən az əlverişli 

olmayan rejim tətbiq edir.  

 

2. Saziş tərəfləri mənşə ölkələrinin nişanlarına dair qanunların və qaydaların qəbul edilməsində və 

həyata keçirilməsində, belə tədbirlərin ixracatçı ölkələrin ticarətinə və sənayesinə yarada biləcəyi 

çətinliklərin və əlverişsiz şəraitin, istehlakçıların saxta və aldadıcı nişanlardan qorunmalarının zəruriliyinə 

lazımi diqqət yetirilməklə, minimum həddə qədər azaldılmalı olduğunu qəbul edirlər.  

 

3. İnzibati olaraq məqsədəuyğun hesab edildikdə, razılığa gələn tərəflər idxal zamanı mənşə 

ölkəsinin tələb olunan nişanlarının məhsulun üzərinə vurulmasına icazə verməlidirlər. 

 

4. İdxal edilən malların nişanlanmalarına dair razılığa gələn tərəfin qanunları və qaydaları həmin 

məhsulları ciddi şəkildə zədələmədən və ya onların dəyərini azaltmadan, yaxud səbəbsiz olaraq onların 

qiymətini artırmadan uyğunluğa icazə verirlər.  

 

5. Ümumi bir qayda olaraq, idxala qədər düzgün nişanlama səbəbsiz olaraq yubadılmazsa və ya 

saxta nişanlar vurulmazsa, yaxud tələb olunan nişanlama qəsdən rədd edilməzsə, nişanlama tələblərinə 

riayət edilməməsinə görə heç bir razılığa gələn tərəf xüsusi rüsum və ya cərimə tətbiq etməməlidir.                 

 

6. Saziş tərəfinin ərazisinin məhsullarının onun qanunvericiliyi ilə qorunan özünəməxsus coğrafi və 

ya texniki adların zərərinə olmaqla məhsulun mənşə ölkəsinin adını qeyd edilən formada səhv 
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göstərməklə ticarət adlarından sui-istifadənin qarşısını almaq məqsədilə razılığa gələn tərəflər bir-birləri 

ilə əməkdaşlıq edirlər. Hər bir razılığa gələn tərəf bu cür xahişlərə və ya bəyanatlara bundan əvvəlki 

cümlədə digər razılığa gələn tərəfin məlumat verdiyi məhsulların adlarına dair irəli sürülən öhdəliyin 

tətbiqi ilə əlaqədar istənilən digər razılığa gələn tərəfin edə biləcəyi kimi tam diqqət və hörmətlə yanaşır.    

 

X Maddə 

 

Ticarət Qaydalarının Nəşr Edilməsi və İcra Edilməsi 

 

1. Hər hansı bir razılığa gələn tərəfin həyata keçirdiyi gömrük məqsədləri üçün məhsulların təsnifatı 

və ya qiymətləndirilməsinə dair, yaxud rüsum məbləğlərinə, vergilərə və ya digər ödənişlərə dair, və ya 

idxala və ya ixraca və ya onlar üçün ödənişlərin köçürülməsinə, yaxud onların satışına, bölüşdürülməsinə, 

daşınmasına, sığortasına, anbarda saxlanmasının yoxlanılmasına, təqdimatına, emalına, qarışdırılmasına 

və ya digər formada istifadəsinə mənfi təsir göstərən tələblərə, məhdudiyyətlərə və ya qadağalara tətbiq 

edilən ümumi xarakterli qanunlar, qaydalar, məhkəmə qərarları və inzibati sərəncamlar dövlətlərin və 

ticarətçilərin onlarla tanış ola bilmələri üçün dərhal nəşr edilməlidir. Hər hansı bir razılığa gələn tərəfin 

hökuməti və ya dövlət orqanı ilə hər hansı digər razılığa gələn tərəfin hökuməti və ya dövlət orqanı 

arasında qüvvədə olan və beynəlxalq ticarət siyasətinə təsir göstərən sazişlər də nəşr edilməlidir. Bu 

paraqrafın müddəaları heç bir razılığa gələn tərəfdən hüquq-mühafizə orqanlarınının fəaliyyətinə mane 

olan və ya ictimai marağa zidd olan və ya özəl müəssisələrin dövlət və ya ictimai ticarət maraqlarının 

legitimliyinə xələl gətirəcək məxfi məlumatların aşkar etməsini tələb etmir. 

 

 

2. İstənilən razılığa gələn tərəfin həyata keçirdiyi, qəbul edilmiş və ümumi təcrübəyə əsasən rüsum 

dərəcəsində artıma və ya idxala dair əlavə ödənişə səbəb olan, yaxud idxal əməliyyatlarına və ya onların 

ödənişləri üzrə köçürmələrə yeni və ya daha sərt tələb, məhdudiyyət və ya qadağa tətbiq edən heç bir 

ümumi təyinatlı tədbir rəsmi nəşr edilənə qədər qüvvəyə minmir.   

 

3. (a) Hər bir razılığa gələn tərəf özünün bu Maddənin 1-ci paraqrafında təsvir edilmiş bütün 

qanunlarını, qaydalarını, qərarlarını və sərəncamlarını vahid formada, ədalətli və əsaslandırılmış şəkildə 

həyata keçirir.   

 

 (b) Hər bir razılığa gələn tərəf gömrük məsələləri ilə əlaqədar inzibati tədbirə təcili baxılması 

və düzəliş edilməsi məqsədi ilə, imkan daxilində tez bir zamanda məhkəmə, arbitraj və ya inzibati 

tribunallar, yaxud prosedurlar müəyyən edir və ya təsis edir. Belə tribunallar və ya prosedurlar, vəzifəsi 

inzibati qərarların icrası olan orqanlara tabe olmur və onların qərarları həmin orqanların təcrübəsi ilə, əgər 

idxalatçılar tərəfindən şikayətlərin təqdim edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş dövrdə məhkəməyə və ya daha 

yüksək məhkəmə instansiyasına müraciət edilmirsə, yerinə yetirilir və onlar həmin məsələni 

tənzimləyirlər; Bu şərtlə ki, həmin qərarın qanunla əsası qoyulmuş prinsiplərə və ya konkret faktlara 

uyğun olmadığına inanmağa tutarlı səbəb olarsa, belə orqanın mərkəzi aparatı məsələyə yuxarı 

instansiyada baxılması üçün addımlar ata bilsin.  

 

 (c) Bu paraqrafın (b) subparaqrafının müddəaları əsasən bu Sazişin imzalandığı tarixdə 

razılığa gələn tərəfin ərazisində qüvvədə olan faktiki olaraq inzibati tədbirə obyektiv və qərəzsiz 

baxılmasını nəzərdə tutan prosedurların ləğv və ya əvəz edilməsi, hətta belə prosedurlar, vəzifəsi inzibati 

qanunların həyata keçirilməsi olan orqanlardan tamamilə və ya rəsmi olaraq müstəqil olmasalar belə, 

tələb olunmur. Belə prosedurlardan istifadə edən hər hansı bir razılığa gələn tərəf, tələb edildikdə, həmin 

prosedurların bu subparaqrafın tələblərinə uyğun olmasını müəyyən edə bilmələri üçün RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu barədə tam məlumat təqdim edir.    

 

XI Maddə * 
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Kəmiyyət Məhdudiyyətlərinin Ümumi Ləğvi 

 

1. Rüsumlardan, vergilərdən və ya digər ödənişlərdən başqa, istər kvotalar, idxal və ya ixrac 

lisenziyaları vasitəsi ilə, istərsə də başqa tədbirlər vasitəsi ilə qüvvəyə minmiş olmasına baxmayaraq, heç 

bir razılığa gələn tərəf heç bir digər razılığa gələn tərəfin ərazisinin hər hansı bir məhsulunun idxalına və 

ya ixracına və ya hər hansı bir digər razılığa gələn tərəfin ərazisi üçün nəzərdə tutulmuş istənilən 

məhsulun ixrac məqsədilə satışına heç bir qadağa və ya məhdudiyyət müəyyən etmir və ya həyata 

keçirmir. 

   

2. Bu Maddənin 1-ci paraqrafının müddəaları aşağıdakılara aid edilmir: 

 

 (a) qida məhsullarının və ixrac edən razılığa gələn tərəf üçün əhəmiyyətli olan digər 

məhsulların kritik çatışmazlığının qarşısının alınması və ya yüngülləşdirilməsi məqsədilə 

müvəqqəti tətbiq edilən ixrac qadağaları və ya məhdudiyyətləri; 

      

 (b) beynəlxalq ticarətdə istehlak mallarının təsnifatı, dərəcələrə bölünməsi və ya 

marketinqi üçün standartların və ya qaydaların tətbiqi baxımından zəruri olan idxal və ya 

ixrac qadağaları və ya məhdudiyyətləri; 

 

 (c) istənilən formada* idxal edilən hər hansı kənd təsərrüfatı və ya balıqçılıq 

məhsullarına idxal qadağaları aşağıdakıları tənzimləyən dövlət tədbirlərinin 

gücləndirilməsi üçün zəruridir:  

 

(i) bazara çıxarılmasına və ya istehsalına icazə verilən eyni qəbildən olan yerli 

məhsulun, yaxud həmin qəbildən olan məhsul ölkə daxilində əhəmiyyətli 

miqdarda istehsal edilmirsə, idxal edilən məhsulu birbaşa əvəz edə biləcək daxili 

məhsulun kəmiyyətinin məhdudlaşdırılması;  

  

(ii) eyni qəbildən olan yerli məhsulun müvəqqəti profisit hissəsinin, və ya eyni 

qəbildən olan yerli məhsulun yerli istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə olmadıqda, 

idxal edilən məhsulla biraşa əvəz edilə bilən daxili məhsulun həmin profisit 

hissənin pulsuz və ya mövcud bazar qiymətlərindən aşağı qiymətlərlə yerli 

istehlakçıların müəyyən qrupularının ixtiyarına verilməsi vaitəsi ilə aradan 

qaldırılması;  

  

 

(iii) istehsalı idxal edilən istehlak mallarından, əgər həmin istehlak mallarının yerli 

istehsalı nisbətən azdırsa, istər tam, istərsə də qismən, birbaşa asılı olan istənilən 

maldarlıq məhsulunun istehsalının icazə verilmiş miqdarının azaldılması.     

  

İstənilən məhsulun idxal edilməsinə bu paraqrafın (c) subparaqrafına əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən 

hər hansı bir razılığa gələn tərəf nəzərdə tutulan gələcək dövr ərzində idxal edilməsinə icazə verilən 

məhsulun ümumi kəmiyyəti və ya dəyəri barədə və həmçinin həmin kəmiyyətdə və ya dəyərdə hər hansı 

bir dəyişiklik barədə rəsmi bildiriş verir. Bundan əlavə, yuxarıdakı (i) subparaqrafına əsasən tətbiq edilən 

istənilən məhdudiyyətlər yerli istehsalın ümumi həcminə nisbətdə idxalın ümumi həcminin, 

məhdudiyyətlər olmadıqda hər ikisi arasında üstün qüvvəyə malik olması gözlənilə bilən nisbətlə 

müqayisədə, azalmasına səbəb olmur. Bu nisbətin müəyyən edilməsində razılığa gələn tərəf əvvəlki 

müvafiq dövrdə üstünlük təşkil edən nisbətə və haqqında danışılan məhsulun ticarətinə mənfi təsir 

göstərmək ehtimalı və ya mənfi təsir göstərə bilən istənilən xüsusi faktora* lazımi səviyyədə diqqət 

yetirir.  



GATT 1947 - 14 - 

 

 

XII Maddə* 

 

Tədiyyə Balansının Mühafizəsi üçün Məhdudiyyətlər 

 

1. XI Maddənin 1-ci paraqrafının müddəalarına baxmayaraq, istənilən razılığa gələn tərəf, öz xarici 

maliyyə mövqeyini və öz tədiyyə balansını qorumaq məqsədilə, idxalına icazə verilmiş malların 

kəmiyyətini və dəyərini bu Maddənin aşağıdakı paraqraflarının müddəalarına əsasən məhdudlaşdıra bilər. 

 

2. (a) Saziş tərəfinin bu Maddəyə əsasən təsis etdiyi, həyata keçirdiyi və ya intensivləşdirdiyi 

idxal məhdudiyyətləri aşaşıdakı zəruri hədləri aşmır: 

 

(i) özünün valyuta ehtiyatlarında yaxınlaşmaqda olan ciddi tənəzzül  təhlükəsinin 

qarşısını almaq və ya dayandırmaq;  

 

(ii) razılığa gələn tərəfin valyuta ehtiyatları çox aşağı səviyyədə olduqda öz 

ehtiyatlarının nəzərə çarpacaq dərəcədə artmasına nail olmaq. 

 

Hər bir halda belə razılığa gələn tərəfin ehtiyatlarına və ya onun ehtiyatlara olan tələbatına, xüsusi xarici 

kreditlərin və ya digər mənbələrin ixtiyarında olduğu hallar da daxil olmaqla, belə kreditlərin lazımi 

qaydada istifadəsinin nəzərdə tutulmasına ehtiyac və ya ehtiyatlara mənfi təsir göstərə bilən hər hansı 

xüsusi faktorlara lazımi diqqət yetirilir. 

 (b) Bu paraqrafın (a) subparaqrafına əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən razılığa gələn tərəflər 

belə şəraitlər yaxşılaşdıqca məhdudiyyətləri, yalnız həmin subparaqrafda nəzərdə tutulan şəraitlərlə 

əsaslandırılan həddədək saxlamaqla, tədricən azaldırlar. Saziş tərəfləri, artıq mövcud şəraiti həmin 

subparaqrafa əsasən əsaslandıra bilmədikdə, məhdudiyyətlərin təyin edilməsini və ya həyata keçirilməsini 

ləğv edirlər.    

 

3. (a) Saziş tərəfləri öz daxili siyasətlərinin həyata keçirilməsində, öz tədiyyə balanslarında 

sağlam və uzun müddətli sabitlik yaratmağın və ya bərpa etməyin zəruriliyinə və məhsuldar ehtiyatlardan 

səmərəsiz istifadəyə yol verməməyə lazımi diqqət yetirməyi     öhdələrinə götürürlər. Onlar, bu 

məqsədlərə çatmaq üçün beynəlxalq ticarəti məhdudlaşdıran yox, əksinə, mümkün qədər daha çox 

genişləndirən tədbirlərin tətbiq edilməsinin məqsədəuyğun olduğunu qəbul edirlər.  

 

 (b) Bu Maddəyə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən razılığa gələn tərəflər müxtəlif 

məhsulların və ya məhsulların siniflərinin idxalına olan məhdudiyyətlərin əhatə dairələrini daha vacib 

məhsulların idxalına üstünlük verməklə müəyyən edə bilərlər.  

 

(d) Bu Maddəyə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən razılığa gələn tərəflər aşağıdakıları 

öhdələrinə götürürlər: 

 

(i) hər hansı başqa razılığa gələn tərəfin ticarət və ya iqtisadi maraqlarına yersiz 

ziyan dəyməsinin qarşısını almağı;*  

 

(ii) müntəzəm ticarət kanallarına mənfi təsir göstərə bilən istənilən malların ticarət 

üçün minimum miqdarlarda idxalının əsassız olaraq qarşısını almaq məqsədilə 

məhdudiyyətlər tətbiq etməməyi; 

 



GATT 1947 - 15 - 

(iii) ticarət nümunələrinin idxalının qarşısını ala bilən və ya patent, əmtəə nişanı, 

müəlliflik hüququ və ya bu kimi digər prosedurlara riayət edilməsinin qarşısını 

ala bilən məhdudiyyətlər tətbiq etməməyi.  

 

(e) Saziş tərəfləri iqtisadi mənbələrin tam və səmərəli istifadə edilməsinə nail olmağa və ya 

bunun davam etdirilməsinə və ya inkişafına yönəlmiş yerli siyasət nəticəsində razılığa gələn 

tərəfin bu Maddənin 2(a) paraqrafında göstərilən növ valyuta ehtiyatlarına təhlükə törədən 

idxala çox yüksək tələbat duya biləcəyini qəbul edirlər. Eləcə də razılığa gələn tərəfdən bu 

Maddənin müddəalarına riayət edərək həmin siyasətdəki dəyişikliklərin onun bu Maddəyə 

əsasən tətbiq etdiyi yersiz məhdudiyyətlərə səbəb olacaqlarına görə məhdudiyyətləri 

götürmək və ya onlara dəyişiklik etmək tələb olunmur.  

 

4. (a) Yeni məhdudiyyətlər tətbiq edən və ya bu Maddəyə əsasən tətbiq edilən tədbirlərin ciddi 

intensivləşdirilməsi ilə özünün qüvvədə olan məhdudiyyətlərinin ümumi səviyyəsini qaldıran istənilən 

razılığa gələn tərəf belə məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsindən və ya intensivləşdirilməsindən dərhal 

sonra (və ya əvvəlcədən məsləhətləşmənin lazım olduğu  hallarda, bundan əvvəl) öz tədiyyə 

balanslarındakı çətinliklərin xarakteri, mümkün olan alternativ islahedici tədbirlər və həmin 

məhdudiyyətlərin başqa razılığa gələn tərəflərin iqtisadiyyatlarına mümkün təsiri barədə  RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə məsləhətləşir. 

 

(b) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR özlərinin müəyyən etdikləri tarixdə*, bu Maddəyə 

əsasən tətbiqi hələ də davam edən bütün məhdudiyyətləri nəzərdən keçirirlər. Həmin tarixdən bir il 

keçəndən sonra bu Maddəyə əsasən idxal məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəflər hər il 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə bu paraqrafın (a) subparaqrafında nəzərdə tutulan növ 

məsləhətləşmələrə başlayırlar.  

 

 (c) (i) Razılığa gələn tərəf ilə yuxarıdakı (a) və ya (b) subparaqrafına əsasən 

məsləhətləşmələrin gedişində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR məhdudiyyətlərin bu Maddənin və ya 

XIII Maddənin müddəalarına (XIV Maddənin müddəalarına əsasən) uyğun olmadıqlarını aşkar edərlərsə, 

onlar uyğunsuzluğun xarakterini göstərir və məhdudiyyətlərin lazımi qaydada dəyişdirilməsini məsləhət 

görə bilərlər.   

 

  (ii) Lakin, əgər məsləhətləşmələr nəticəsində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR  

məhdudiyyətlərin bu Maddənin və ya (XIV Maddənin müddəalarına əsasən) XIII Maddənin müddəaları 

ilə ciddi uyğunsuzluqlarla tətbiq edildiklərini və buna görə də, istənilən razılığa gələn tərəfin ticarətinə 

ziyan dəydiyini və ya belə bir təhlükə yarandığını müəyyən edərlərsə, onlar bu barədə məhdudiyyət tətbiq 

edən razılığa gələn tərəfə məlumat və nəzərdə tutulan müddətdə həmin müddəalara uyğunluğun təmin 

edilməsi üçün müvafiq tövsiyələr verirlər. Belə razılığa gələn tərəf nəzərdə tutulan müddətdə bu 

tövsiyələrə əməl etmədikdə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR məhdudiyyətlər nəticəsində ticarətinə 

ciddi ziyan dəymiş istənilən razılığa gələn tərəfi bu Sazişə əsasən belə məhdudiyyətlərdən bu vəziyyətdə 

onların münasib bildikləri məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəfin xeyrinə azad edə bilərlər.   

 

(d) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR əldə olan məlumatlara əsasən məhdudiyyətlərin bu 

Maddənin və ya XIII Maddənin müddəalarına (XIV Maddənin müddəalarına əsasən) uyğun olmadığını və 

buna görə də, ticarətinə ciddi ziyan dəydiyini aşkar etmiş istənilən müqaviə tərəfinin xahişi ilə bu 

Maddəyə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən istənilən razılığa gələn tərəfi onlarla məsləhətləşmələrə 

başlamağa dəvət edirlər. Bununla belə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR maraqlı razılığa gələn tərəflər 

arasında birbaşa müzakirələrin nəticə vermədiyini müəyyən etməyənə qədər, heç bir belə dəvətnamə 

təqdim edilmir. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə müzakirələrin nəticəsində heç bir razılıq əldə 

edilməzsə və məhdudiyyətlərin belə müddəalara uyğun olmayaraq tətbiq edildiyi və buna görə də, bu 

prosedurun təşəbbüskarı olan razılığa gələn tərəfin ticarətinə ziyan dəydiyi və ya belə bir təhlükə 
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yarandığı müəyyən edilərsə, məhdudiyyətlərin ləğvi və ya onlara düzəliş edilməsi tövsiyə edilir. 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN müəyyən etdiyi kimi məhdudiyyətlərin belə bir müddətdə ləğvi və 

ya düzəlişi mümkün olmazsa, onlar bu prosedurun təşəbbüskarı olan razılığa gələn tərəfi bu vəziyyətdə 

münasib bildikləri şəraitdə məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəfə qarşı Saziş üzrə 

öhdəliklərdən azad edə bilərlər.  

 

 (e) Bu paraqrafa əsasən fəaliyyət göstərərkən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəfin ixrac ticarətinə mənfi təsir göstərən istənilən xüsusi 

xarici faktorları lazımi qaydada nəzərə alırlar*.  

 (f) Bu paraqrafa əsasən qərarlar sürətlə və imkan daxilində, məsləhətləşmələrin 

başlanmasından altmış gün ərzində verilir. 

 

5. Bu Maddəyə əsasən idxal məhdudiyyətləri, beynəlxalq ticarəti məhdudlaşdıran ümumi qeyri-

sabitliyin olduğunu göstərərək davamlı və geniş şəkildə tətbiq edilirsə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

bu qeyri-sabitliyin əsas səbəblərinin aradan qaldırılması üçün həm tədiyyə balansı təzyiq altında olan, 

həm də tədiyyə balansı yalnız əlverişli vəziyyətdə olan razılığa gələn tərəflər, və ya hər hansı müvafiq 

hökumətlərarası təşkilat tərəfindən başqa tədbirlərin görülməsi imkanını nəzərdən keçirmək məqsədilə 

müzakirələrə başlayırlar. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN dəvəti ilə razılığa gələn tərəflər belə 

müzakirələrdə iştirak edirlər.     

 

XIII Maddə* 

 

Kəmiyyət Məhdudiyyətlərinin Ayrıseçkilik Olmadan İcrası 

 

1. Heç bir razılığa gələn tərəf istənilən digər razılığa gələn tərəfin ərazisinin hər hansı məhsulunun 

idxalına və ya hər hansı digər razılığa gələn tərəfin ərazisi üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun ixracına, əgər 

bu kimi məhsulun bütün üçüncü ölkələrdən idxalına və ya bu kimi məhsulun bütün üçüncü ölkələrə 

ixracına qadağa və ya məhdudiyyət yoxdursa, hər hansı qadağa və ya məhdudiyyət qoymur.   

 

2. Hər hansı bir məhsula məhdudiyyət qoyulmasında razılığa gələn tərəflərin məqsədi, belə 

məhsulun ticarət bölgüsündə müxtəlif razılığa gələn tərəflərin belə məhdudiyyətlər olmadan əldə 

edəcəkləri gözlənilən paylarının bir-birinə mümkün qədər daha çox yaxınlaşdırılmasıdır və bu səbəbdən 

də aşağıdakı müddəalara riayət edirlər:     

 

 (a) Münasib olduqda idxalına icazə verilən məhsulların (təchizatçı ölkələr arasında 

bölüşdürülüb-bölüşdürülməməsinə baxmayaraq) ümumi miqdarını təmsil edən kvotalar 

sabitləşdirilir və bu Maddənin 3 (b) paraqrafına uyğun olaraq onların miqdarı barədə bildiriş 

verilir;    

 

 (b) Kvotaların münasib olmadığı hallarda məhdudiyyətlər idxal lisenziyaları və ya icazələri 

vasitəsilə kvotasız tətbiq edilə bilərlər; 

   

 (c) Saziş tərəfləri, bu paraqrafın (d) subparaqrafına uyğun ayrılmış kvotalara nəzarət etmək 

məqsədi istisna olamaqla, idxal lisenziyalarının və ya icazələrinin nəzərdə tutulan məhsulun 

xüsusi bir ölkədən və ya mənbədən idxal edilməsi üçün istifadə edilməsini tələb etmirlər.  

   

 (d) Kvotanın təchizatçı ölkələr arasında bölüşdürüldüyü hallarda məhdudiyyətlər tətbiq edən 

razılığa gələn tərəf nəzərdə tutulan məhsulun təchiz edilməsində əsaslı marağı olan bütün digər 

razılığa gələn tərəflər ilə kvotada payların ayrılmasına dair razılıq əldə edilməsinə çalışa bilər. Bu 

üsulun obyektiv səbəblərə görə münasib olmadığı hallarda həmin razılığa gələn tərəf məhsulun 

təchiz edilməsində əsaslı marağı olan razılığa gələn tərəflərə belə razılığa gələn tərəflərin bundan 
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əvvəlki müvafiq dövrdə təchiz etdikləri məhsulun idxalının ümumi miqdarının və ya dəyərinin 

nisbətləri əsasında, həmin məhsulun ticarətinə ziyan vurmuş və ya ziyan vura biləcək bütün 

spesifik faktorları lazımi qaydada nəzərə alaraq, paylar ayırır. İdxalın həmin kvotanın aid ola 

biləcəyi hər hansı nəzərdə tutulmuş dövrdə həyata keçirilməsi şərti ilə hər hansı bir razılığa gələn 

tərəfin onun üçün ayrılmış istənilən belə ümumi miqdarda və ya dəyərdə olan paydan tam istifadə 

etməsinin qarşısını alan heç bir şərt və ya rəsmi tələblər qoyulmur.* 

   

3. (a) İdxal məhdudiyyətləri ilə əlaqədar idxal lisenziyalarının verildiyi hallarda 

məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəf, həmin məhsulun ticarətində marağı olan istənilən razılığa 

gələn tərəfin xahişi ilə, məhdudiyyətlərin icrasına, son dövr ərzində verilmiş idxal lisenziyalarına və 

təchizatçı ölkələr arasında belə lisenziyaların bölüşdürülməsinə dair bütün müvafiq məlumatları tədim 

edir; Bu şərtlə ki, idxal edən və ya təchizatçı müəssisələrin adları barədə məlumat verilməsinə dair heç bir 

öhdəlik olmasın.  

 

 (b) İdxal məhdudiyyətləri kvotaların sabitləşdirilməsinə təsir etdikdə məhdudiyyətləri tətbiq 

edən razılığa gələn tərəf gələcəkdə nəzərdə tutulmuş dövrdə idxal edilməsinə icazə verilən məhsulun və 

ya məhsulların ümumi miqdarı və dəyəri barədə, həmçinin belə miqdarda və ya dəyərdə olan hər hansı 

dəyişiklik barədə rəsmi bildiriş verir. Haqqında bəhs edilən məhsulun bildiriş verilən vaxtda yolda olan 

istənilən hissəsi idxalın tərkibindən çıxarılmır;   

Bu şərtlə ki, həmin dövrdə idxalına icazə verilən miqdarın daxilində və həmçinin, lazım olduqda, növbəti 

dövrdə və ya dövrlərdə idxalına icazə verilən miqdarın daxilində onları hesablamaq mümkün olsun; və Bu 

şərtlə ki, əgər hər hansı razılığa gələn tərəf belə rəsmi bildirişdən sonra otuz gün müddətində istehlak 

üçün anbarlardan geri götürülən və ya istehlak üçün idxal edilən məhsulları belə məhdudiyyətlərdən 

ənənəvi olaraq azad edirsə, belə praktika bu subparaqrafa tam uyğun hesab edilsin. 

 

 (c) Kvotaların təchizatçı ölkələr arasında bölüşdürüldüyü halda, məhdudiyyətləri tətbiq edən 

razılığa gələn tərəf nəzərdə tutulan məhsulun təchiz ediməsində marağı olan bütün digər razılığa gələn 

tərəflərə həmin dövrdə müxtəlif təchizatçı ölkələrə ayrılmış kvotadakı paylar barədə, miqdarla və ya 

dəyərlə, dərhal məlumat verir və həmçinin bu barədə rəsmi bildiriş verir.  

 

4. Bu Maddənin 2 (d) paraqrafına və ya XI Maddənin 2 (c) paraqrafına uyğun olaraq tətbiq edilən 

məhdudiyyətlərlə əlaqədar məhsulun ticarətinə mənfi təsir göstərən istənilən xüsusi faktorların* 

qiymətləndirilməsi və istənilən məhsul üçün müvafiq dövrün seçilməsi ilkin olaraq məhdudiyyəti tətbiq 

edən razılığa gələn tərəf vasitəsilə həyata kreçirilir; Bu şərtlə ki, belə razılığa gələn tərəf, həmin məhsulun 

təchiz edilməsində əsaslı marağı olan istənilən digər razılığa gələn tərəfin xahişi ilə və ya RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN xahişi ilə, müəyyən edilmiş nisbətə və ya seçilmiş əsas dövrə hər hansı düzəliş 

edilməsinə, və ya haqqında danışılan xüsusi faktorların təkrar qiymətləndirilməsinə, və ya adekvat 

kvotanın ayrılması ilə və ya onun məhdudiyyətsiz istifadə edilməsi ilə əlaqədar birtərəfli qaydada 

müəyyən edilmiş istənilən digər müddəaların, şərtlərin və ya rəsmi tələblərin ləğv edilməsinə ehtiyac 

olması barədə digər razılığa gələn tərəf ilə və ya RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə yubanmadan 

məsləhətləşir.   

 

5. Bu Maddənin şərtləri istənilən razılığa gələn tərəfin müəyyən etdiyi və həyata keçirdiyi istənilən 

tarif kvotasına tətbiq edilir və həmçinin bu Maddənin prinsipləri də, tətbiqindən asılı olaraq, ixrac 

məhdudiyyətlərinə də aid edilir. 

 

XIV Maddə* 

 

Ayrıseçkiliyə Yol Verilməməsi Qaydasına İstisnalar 
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1. XII Maddəyə və ya VIII Maddənin B Bölməsinə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən Saziş tərəfi, 

belə məhdudiyyətlərin tətbiqində, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin VIII və ya XIV Maddələrinə 

əsasən və ya XV Maddənin* 6-cı paraqrafına uyğun olaraq bağlanmış xüsusi mübadilə sazişinin analoji 

müddəalarına əsasən həmin razılığa gələn tərəfin həmin vaxtda həyata keçirdiyi cari beynəlxalq 

sövdələşmələr üzrə ödənişlərə və köçürmələrə ekvivalent təsir göstərən formada XIII Maddənin 

müddəalarından kənara çıxa bilər.   

 

2. XII Maddəyə və ya XVIII Maddənin B Bölməsinə əsasən idxal məhdudiyyətləri tətbiq edən 

razılığa gələn tərəf, həmin razılığa gələn tərəfin və ya maraqlı razılığa gələn tərəflərin mənfəətləri digər 

razılığa gələn tərəflərin ticarətinə dəyə bilən ziyandan əhəmiyyətli dərəcədə çox olduqda, RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN razılığı ilə, öz xarici ticarətinin kiçik bir hissəsində XIII Maddənin 

müddəalarından müvəqqəti olaraq kənara çıxa bilər.*  

 

3. XIII Maddənin müddəaları Beynəlxalq Valyuta Fondunda ümumi kvotaya malik ərazilər qrupu 

tərəfindən başqa ölkələrdən, lakin öz aralarında yox, XII Maddənin və ya XVIII Maddənin B Bölməsinin 

müddəalarına uyğun idxala qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edilməsinin qarşısını almır, bir şərtlə ki, belə 

məhdudiyyətlər bütün digər sahələrdə XIII Maddənin müddəalarına uyğun olsunlar.  

 

4. XII Maddənin və ya XVIII Maddənin B Bölməsinin müddəalarına uyğun idxal məhdudiyyətləri 

tətbiq edən razılığa gələn tərəfin valyuta qazanclarını artırmaq məqsədilə öz ixracını idarə etmək üçün, 

XIII Maddənin müddəalarından kənara çıxmamaqla istifadə edə biləcəyi tədbirlər həyata keçirməsinin 

qarşısı bu Sazişin XI-XV Maddələri və ya XVIII Maddəsinin B Bölməsi ilə alınmır.  

 

5. Bu Sazişin XI-XV Maddələri, və ya XVIII Maddəsinin B Bölməsi ilə razılığa gələn tərəfin 

aşağıdakı kəmiyyət mədudiyyətləri tətbiq etməsinin qarşısı alınmır: 

 

 (a) Beynəlxalq Valyuta Fondu Sazişinin Maddələrindən VII Maddənin 3 (b) 

hissəsinə əsasən icazə verilmiş mübadilə məhdudiyyətlərinə ekvivalent təsirə malik olan 

məhdudiyyətləri, və ya 

 

 (b) bu Sazişin A əlavəsində istinad edilən danışıqlar nəticəsindən sonra nəzərdə 

tutulmuş imtiyazlı tədbirlərə uyğun məhdudiyyətləri.  

    

XV Maddə 

 

Mübadilə Tədbirləri 

 

1. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR Beynəlxalq Valyuta Fondunun yurisdiksiyasında olan 

mübadilə məsələlərinə və kəmiyyət məhdudiyyətlərinə, həmçinin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN 

yurisdiksiyasında olan digər ticarət tədbirlərinə dair RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR və Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun əlaqələndirilmiş siyasətlərini həyata keçirə bilmələri məqsədilə Beynəlxalq Valyuta 

Fondu ilə əməkdaşlıq etməyə çalışır.  

 

2. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ valyuta ehtiyatları, tədiyyə balansları və ya xarici valyuta 

tədbirləri ilə əlaqədar problemlərlə məşğul olmaq və ya onları nəzərdən keçirmək məqsədilə müraciət 

edilən bütün hallarda onlar bütün məsələlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə məsləhətləşirlər. Belə 

məsləhətləşmələrdə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR Benəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən valyuta 

ehtiyatlarına, tədiyyə balanslarına və xarici valyutaya dair təqdim edilən bütün statistik nəticələri və digər 

faktları qəbul edir, həmçinin mübadilə məsələlərində razılığa gələn tərəfin tədbirlərinin Benəlxalq 

Valyuta Fondunun Sazişinin müddəalarına, yoxsa həmin razılığa gələn tərəf ilə RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR arasındakı xüsusi mübadilə sazişinin şərtlərinə uyğun olması barədə qərar qəbul edirlər. 
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RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR XII Maddənin 2 (a) paraqrafında və ya XVIII Maddənin 9-cu 

paraqrafında irəli sürülən kriteriyalardan bəhs edilən hallarda öz yekun qərarlarının qəbul edilməsində 

razılığa gələn tərəfin valyuta ehtiyatlarının ciddi azalması, valyuta ehtiyatlarının çox aşağı səviyyəsi və ya 

valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə artması haqqında, eləcə də belə hallarda məsləhətləşmədə 

toxunulan digər məsələlərin maliyyə aspektlərinə dair Beynəlxalq Valyuta Fondunun qərarını qəbul edir.   

 

3. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Maddənin 2-ci paraqrafına əsasən məsləhətləşmə 

prosedurları barədə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə razılıq əldə edilməsinə çalışır.   

 

4. Saziş tərəfləri nə mübadilə tədbiri vasitəsi ilə bu Sazişin müddəalarının məqsədinə, nə də ticarət 

tədbiri vasitəsi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin müddəalarının məqsədinə mane olmurlar.   

 

5. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR istənilən vaxtda hesab etsələr ki, ixracla əlaqədar 

ödənişlərə və köçürmələrə mübadilə məhdudiyyətləri bu Sazişdə kəmiyyət məhdudiyyətləri üçün nəzərdə 

tutulmuş istisnalara uyğun olaraq razılığa gələn tərəf vasitəsi ilə tətbiq edilir, həmin halda onlar bu barədə 

Beynəlxalq Valyuta Fonduna hesabat verirlər.   

 

6. Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan hər hansı razılığa gələn tərəf, RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə məsləhətləşmələrindən sonra müəyyən edəcəkləri vaxt 

çərçivəsində, Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olur və ya bu baş tutmadıqda RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR ilə xüsusi mübadilə sazişi bağlayır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvlüyündən çıxan 

istənilən razılığa gələn tərəf dərhal RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə xüsusi saziş bağlayır. Bu 

paraqrafa uyğun olaraq hər hansı bir razılığa gələn tərəfin bağladığı istənilən xüsusi mübadilə sazişi 

bundan sonra bu Sazişə əsasən onun öhdəliklərinin bir hissəsinə çevrilir.  

 

7. (a) Saziş tərəfi ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR arasında bu Maddənin 6-cı paraqrafına 

əsasən bağlanmış xüsusi mübadilə sazişi RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN lehinə olaraq nəzərdə tutur 

ki, bu Sazişin məqsədləri həmin razılığa gələn tərəfin mübadilə məsələləri ilə bağlı fəaliyyəti nəticəsində 

pozulmur.   

 

 (b) İstənilən belə sazişin şərtləri mübadilə məsələlərində razılığa gələn tərəfin üzərinə 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələri tərəfindən bu Fondun üzvlərinin üzərinə qoyulan 

öhdəliklərdən artıq məhdudlaşdırıcı öhdəliklər qoymur. 

  

8. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Sazişə əsasən öz funksiyalarını yerinə yetirmək məqsədilə 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələrindən VIII Maddənin 5-ci bölməsindəki ümumi həcm 

çərçivəsində məlumat tələb etdikdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan razılığa gələn tərəf belə 

məlumatı təqdim edir.       

 

9. Bu Sazişdə heç nə: 

 

 (a) Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələrinə və ya razılığa gələn tərəfin 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə xüsusi mübadilə razılaşmasına uyğun olaraq 

razılığa gələn tərəfin mübadilə nəzarəti vasitələrindən və ya mübadilə 

məhdudiyyətlərindən istifadə etməsinin, və ya 

 

 (b) razılığa gələn tərəfin idxalda və ya ixracda məhdudiyyətlərdən və ya idarəetmə 

vasitələrindən, XI, XII, XIII və XIV Maddələrə əsasən icazə verilmiş məqsədlərə əlavə 

olaraq, yalnız belə mübadiləni idarəetmə vasitələrini və ya mübadilə məhdudiyyətlərini 

qüvvəyə mindirmək məqsədilə istifadə etməsinin qarşısını almır.     
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XVI Maddə* 

 

Subsidiyalar 

 

Bölmə A – Ümumilikdə Subsidiyalar  

 

1. Əgər hər hansı razılığa gələn tərəf hər hansı bir məhsulun öz ərazisindən ixracının artmasına və 

ya hər hansı bir məhsulun öz ərazisinə idxalının azalmasına bilavasitə və ya dolayısı ilə səbəb olan, gəlirə 

və ya qiymətlərə təminatın istənilən forması da daxil olmaqla, hər hansı bir subsidiya verərsə və ya onu 

davam etdirərsə, o həmin subsidiyalaşmanın dərəcəsi və xarakteri barədə, öz ərazisinə idxal edilən və ya 

ərazisindən ixrac edilən ziyan dəymiş məhsulun və ya məhsulların kəmiyyətinə həmin subsidiyalaşmanın 

təxmini təsiri barədə və həmin subsidiyalaşmanı zəruri edən səbəblər barədə RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRƏ yazılı şəkildə məlumat verir. Hər hansı belə subsidiyalaşmanın istənilən digər tərəfin 

maraqlarına ciddi mənfi təsirə və ya belə bir təhlükəyə səbəb olduğu müəyyən edilən istənilən halda 

subsidiyanı verən razılığa gələn tərəf, xahiş edildikdən sonra, digər maraqlı razılığa gələn tərəf və ya 

tərəflərlə, və ya RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə subsidiyanın məhdudlaşdırılmasının 

mümkünlüyünü müzakirə edir.   

 

Bölmə B – İxrac Subsidiyalarına dair Əlavə Müddəalar* 

 

2. Saziş tərəfləri qəbul edirlər ki, razılığa gələn tərəfin hər hansı bir məhsulun ixracına subsidiya 

verməsi həm idxal, həm də ixrac ilə məşğul olan başqa razılığa gələn tərəflər üçün zərərli təsirlərə malik 

ola bilər, onların normal ticarət maraqlarına yersiz ziyan vura bilər və bu Sazişin qarşıya qoyduğu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinə mane ola bilər.  

 

3. Buna görə də, razılığa gələn tərəflər çalışmalıdırlar ki, ilkin məhsulların ixracında subsidiyadan 

istifadə edilməsin. Bununla belə, əgər hər hansı bir razılığa gələn tərəf öz ərazisindən hər hansı ilkin 

məhsulun ixracının artırılmasına xidmət edən istənilən formada, bilavasitə və ya dolayısı ilə subsidiya 

verərsə, əvvəlki xarakterik dövrdə həmin məhsulun belə ticarətində razılığa gələn tərəflərin payları, 

həmçinin həmin məhsulun belə ticarətinə ziyan vurmuş və ya ziyan vura bilən bütün xüsusi faktorlar 

nəzərə alınmaqla, belə subsidiya elə bir formada tətbiq edilir ki, həmin razılığa gələn tərəf həmin 

məhsulun dünya üzrə ixracının bərabər payından artıq olan hissəyə yiyələnməsin.*  

 

4. Bundan əlavə, 1958-ci il 1 yanvar tarixindən və ya ondan sonrakı mümkün ən tez tarixdən 

etibarən razılığa gələn tərəflər, yerli bazarda alıcılar üçün təyin edilmiş qiymətdən aşağı olan qiymətlə 

xaricə satılması subsidiya sayəsində mümkün olmuş ilkin məhsuldan başqa, istənilən məhsulun ixracına 

həm bilavasitə, həm də dolayısı yolla hər hansı formada subsidiya verilməsini dayandırırlar. 1957-ci il 31 

dekabr tarixinə qədər heç bir razılığa gələn tərəf, qüvvədə olan subsidiyaların artırılması, və ya yeni 

subsidiyaların ayrılması vasitəsi ilə, heç bir belə subsidiyalaşmanın həcmini 1955-ci il 1 yanvar tarixinə 

olan həcmdən artıq yüksəltmir. *    

 

5. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR əldə edilmiş faktiki təcrübəyə əsasən bu Sazişin 

obyektivliyinin təkmilləşdirilməsində və razılığa gələn tərəflərin ticarətinə və ya maraqlarına ciddi zərər 

vuran subsidiyalaşmanın qarşısının alınmasında bu Maddənin müddəalarının effektivliyini nəzərdən 

keçirmək məqsədilə vaxtaşırı olaraq onların təsirliliyini yoxlayır. 

 

 

 

 

XVII Maddə 
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Dövlət Ticarət Müəssisələri 

 

1.* (a) Hər bir razılığa gələn tərəf öhdəsinə götürür ki, əgər onun tərəfindən, harada 

yerləşməsindən asılı olmayaraq, Dövlət müəssisəsi yaradılarsa və ya himayəyə götürülərsə, yaxud hər 

hansı müəssisəyə, formal və ya faktiki olaraq, müstəsna və ya xüsusi imtiyazlar verilərsə,* belə müəssisə 

həm idxal edilən, həm də ixrac edilən malların alınmasında və ya satışında özəl ticarətçilər tərəfindən 

idxala və ya ixraca mənfi təsir göstərən dövlət tədbirlərinə qarşı bu Sazişdə tövsiyə edilən ayrıseçkiliyin 

olmaması rejiminin ümumi prinsiplərinə uyğun hərəkət edəcək.       

 

 (b) Bu paraqrafın (a) subparaqrafının müddəalarının, bu Sazişin digər müddəaları ilə 

müvafiq münasibətə malik olaraq, belə müəssisələrin qiymət, keyfiyyət, mövcudluq, satış qabiliyyəti, 

daşınma və alışın və ya satışın digər şərtləri də daxil olmaqla, istənilən belə alışları və ya satışları yalnız 

ticarət baxımından* həyata keçirmələrini, və işgüzar praktikaya uyğun olaraq başqa razılığa gələn 

tərəflərin müəssisələrinə də belə satışlarda və alışlarda iştirak etmək üçün rəqabət aparmağa eyni imkanlar 

yaratmalarını tələb etdiyi başa düşülür.  

 

 

 (c) Heç bir razılığa gələn tərəf öz yurisdiksiyası altında olan hər hansı bir müəssisənin (bu 

paraqrafın (a) subparaqrafında müəssisənin təsvir edilib edilməməsindən asılı olmayaraq) bu paraqrafın 

(a) və (b) subparaqraflarının prinsiplərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsinin qarşısını almır.   

 

2. Bu Maddənin 1-ci paraqrafının müddəaları dövlət müəssisələrində birbaşa və ya son istehlak kimi 

istifadə olunan, yəni təkrar satış üçün və ya satış məqsədilə malların* istehsalında istifadə üçün nəzərdə 

tutulmayan, malların idxalına tətbiq edilmir. Belə idxallara münasibətdə hər bir razılığa gələn tərəf digər 

razılığa gələn tərəflərin ticarətinə düzgün və ədalətli münasibətlə yanaşır. 

 

3. Saziş tərəfləri bu Maddənin 1 (a) paraqrafında təsvir edilən bu kimi müəssisələrin idarə 

edilməsinin ticarətə maneə törədə biləcəyini qəbul edirlər; belə ki, bu kimi maneələrin 

məhdudlaşdırılmasına və ya təsirinin azaldılmasına yönəlmiş ikitərəfli və qarşılıqlı faydalı danışıqlar 

dövlətlərarası ticarətin genişlənməsində əhəmiyyətə malikdir. *  

 

4. (a) Saziş tərəfləri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu Maddənin 1 (a) paraqrafında təsvir 

edilən bu kimi müəssisələr tərəfindən onların ərazilərinə idxal edilən və ya ərazilərindən ixrac edilən 

məhsullar barədə bildiriş verirlər.  

  

 (b) II Maddəyə əsasən güzəştin aid edilmədiyi məhsulun idxalına inhisar yaradan, həyata 

keçirən və ya icazə verən razılığa gələn tərəf həmin məhsulun ticarətində əsaslı payı olan digər razılığa 

gələn tərəfin xahişi ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ son nəzərdə tutulan dövrdə həmin məhsulun 

idxalındakı qiymət artımı barədə və ya imkan olan kimi istənilən vaxt həmin məhsulun təkrar satışı üçün 

təyin edilən qiymət barədə məlumat verir.   

 

 (c) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, 1 (a) paraqrafında təsvir edilən kimi bir müəssisənin 

əməliyyatları tərəfindən bu Sazişə görə maraqlarına ziyan dəydiyinə inanmağa səbəbi olan razılığa gələn 

tərəfin xahişinə əsasən, belə müəssisəni təsis edən, saxlayan və ya səlahiyyət verən razılığa gələn tərəfə 

bu Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsinə dair məlumat verməsini xahiş edə bilərlər.  

 

 (d) Bu paraqrafın müddəalarına əsasən heç bir razılığa gələn tərəfdən, hüquq mühafizə 

orqanlarına maneə törədə bilən və ya ictimai maraqlara zidd ola bilən və ya konkret müəssisələrin qanuni 

kommersiya maraqlarına qarşı mənfi rəy yarada bilən məxfi məlumatı aşkar etmək tələb olunmur.  

 

XVIII Maddə* 
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İqtisadi İnkişafa Dövlət Yardımı 

 

1. Saziş tərəfləri qəbul edirlər ki, bu Sazişin məqsədlərinə, onların iqtisadiyyatlarının, xüsusilə də, 

yalnız aşağı həyat səviyyəsini təmin edə bilən və iqtisadiyyatları inkişafın ilkin mərhələlərində olan saziş 

iştirakçılarının iqtisadiyyatlarının ardıcıl inkişafı ilə nail olmaq mümkündür. * 

 

2. Saziş tərəfləri həmçinin qəbul edirlər ki, öz əhalisinin ümumi yaşayış səviyyələrini qaldırmaq 

üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi inkişaf proqramlarını və siyasətlərini həyata keçirmək məqsədilə həmin 

razılığa gələn tərəflərin idxala təsir göstərən qoruyucu və başqa tədbirlər həyata keçirmələri zəruri ola 

bilər və belə tədbirlərə bu Sazişin məqsədlərinə çatmağa xidmət etdiklərinə görə bəraət qazandırmaq olar. 

Buna görə, onlar razılaşırlar ki, həmin razılığa gələn tərəflər özlərinin iqtisadi inkişaf proqramlarının 

yaratdığı idxala tələbatın daimi yüksək səviyyəsini tam nəzərə alan tərzdə (a) xüsusi sənaye sahəsinin 

əsasını qoymaq üçün tələb olunan tarif tədbirlərinə təkan verə bilmək üçün tarif strukturunda kifayət 

qədər çevikliyi təmin etmək* və (b) tədiyyə balansı üçün kəmiyyət məhdudiyyətləri tətbiq etmək üçün 

əlavə imkanlardan bəhrələnməlidirlər.    

 

3. Son olaraq, razılığa gələn tərəflər qəbul edirlər ki, bu Maddənin (a) və (b) Bölmələrində nəzərdə 

tutulmuş həmin əlavə imkanlarla, bu Sazişin müddəaları normal halda razılığa gələn tərəflərə öz iqtisadi 

inkişaflarının tələblərinə cavab verə bilməsi üçün kifayət etməlidir. Bununla belə, onlar razılaşırlar ki, elə 

hallar ola bilər ki, həmin müddəalara uyğun olan heç bir tədbir razılığa gələn tərəfə iqtisadi inkişaf 

prosesində öz xalqının ümumi yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə xüsusi sənaye 

sahələrinin* yaradılmasına köməklik göstərilməsi üçün tələb olunan dövlət yardımı ayırmasına icazə 

verməyə münasib olmasın. Bu Maddənin C və D Bölmələrində həmin hallar üçün xüsusi prosedurlar 

verilmişdir.  

 

4. (a) Nəticədə, iqtisadiyyatı yalnız aşağı yaşayış səviyyəsi* təmin edə bilən və inkişafın ilkin 

mərhələlərində* olan razılığa gələn tərəf, bu Maddənin A, B və C Bölmələrində nəzərdə tutulduğu kimi, 

müvəqqəti olaraq bu Sazişin başqa Maddələrinin müddəalarından kənara çıxa bilər.   

 

 (b) İqtisadiyyatı inkişaf prosesində olan, lakin, yuxarıdakı (a) subparaqrafına daxil olmayan 

razılığa gələn tərəf bu Maddənin D Bölməsinə əsasən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ ərizə təqdim 

edə bilər.  

 

5. Saziş tərəfləri iqtisadiyyatları yuxarıdakı 4 (a) və (b) paraqrafında təsvir edildiyi növdə olan və 

ilkin mallarının az miqdarda ixracından asılı olan razılığa gələn tərəflərin ixracdan qazanclarının həmin 

mallarının satışının aşağı düşməsinə görə ciddi azala biləcəyini qəbul edirlər. Buna uyğun olaraq, başqa 

bir razılığa gələn tərəfin gördüyü tədbirlərin nəticəsində belə razılığa gələn tərəfin ilkin mallarının 

ixracına ciddi ziyan dəydiyi təqdirdə, o, bu Sazişin XII Maddəsinin məsləhətləşməyə dair müddəalarına 

müraciət edə bilər.   

 

6. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR hər il bu Maddənin C və D Bölmələrinin müddəalarına əsasən 

tətbiq edilən bütün tədbirləri yenidən nəzərdən keçirirlər.   

 

Bölmə A 

 

7. (a) Əgər bu Maddənin 4 (a) paraqrafının əhatə dairəsinə düşən razılığa gələn tərəf münasib 

hesab edərsə, öz əhalisinin ümumi yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə xüsusi bir sənaye 

sahəsinin* əsasını qoymaq üçün, bu Sazişə əlavə olunmuş müvafiq Cədvəldəki güzəştə dəyişiklik etmək 

və ya onu ləğv etmək üçün RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu barədə bildiriş verir və belə güzəştin 

əvvəldən müzakirə edildiyi istənilən razılığa gələn tərəf ilə, eləcə də RAZILIĞA GƏLƏN 
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TƏRƏFLƏRİN bunda əsaslı maraqları olduğunu müəyyən etdiyi istənilən başqa razılığa gələn tərəf ilə 

danışıqlara başlayır. Əgər həmin maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında razılıq əldə edilərsə, onlar həmin 

razılığı, bütün kompensasiya düzəlişləri də daxil olmaqla, həyata keçirmək məqsədilə bu Sazişin müvafiq 

Cədvəlinə əsasən güzəştlərə dəyişiklik edə və ya onları ləğv edə bilərlər          

 

 (b) Yuxarıdakı (a) subparaqrafında nəzərdə tutulan bildirişdən sonra altmış gün ərzində 

razılıq əldə edilməzsə, güzəştə dəyişiklik etməyi və ya onu ləğv etməyi təklif edən razılığa gələn tərəf bu 

məsələ ilə bağlı, həmin məsələni dərhal yoxlamalı olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ müraciət edə 

bilərlər. Əgər onlar güzəştə dəyişiklik etməyi və ya onu ləğv etməyi təklif edən razılığa gələn tərəfin 

razılığın əldə edilməsi üçün bütün səylərdən istifadə etdiyini və onun təklif etdiyi kompensasiya 

düzəlişinin adekvat olduğunu aşkar edərlərsə, həmin razılığa gələn tərəf, kompensasiya düzəlişini də eyni 

zamanda həyata keçirmək şərti ilə, bu güzəştə dəyişiklik edə və ya onu ləğv edə bilər. Əgər RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR güzəştə dəyişiklik etməyi və ya onu ləğv etməyi təklif edən razılığa gələn tərəfin 

təklif etdiyi kompensasiyanın adekvat olduğunu aşkar edə bilməzlərsə, lakin adekvat kompensasiya təklif 

etmək üçün onun bütün imkanlardan istifadə etdiyini müəyyən edərlərsə, həmin razılığa gələn tərəf belə 

dəyişikliyi və ya ləğvi həyata keçirə bilər. Belə bir addım atılarsa, yuxarıdakı (a) subparaqrafında istinad 

edilən istənilən digər razılığa gələn tərəf, həmin addımı atan razılığa gələn tərəf* ilə əvvəlcədən 

müzakirələr apararaq, əsaslı şəkildə ekvivalent olan güzəştlərə dəyişiklik edə və ya onları ləğv edə bilər.  

 

 

Bölmə B 

 

8. Saziş tərəfləri bu Maddənin 4 (a) subparaqrafının əhatə dairəsinə daxil olan razılığa gələn 

tərəflərin, sürətli inkişaf prosesində, ödəniş balansları ilə əlaqədar üzləşdikləri çətinliklərin daha çox öz 

daxili bazarlarını genişləndirmək cəhdləri və eləcə də öz ticarət şərtlərindəki qeyri-sabitlik nəticəsində 

olduğunu qəbul edirlər.  

 

9. Öz xarici maliyyə mövqeyini qoruyub saxlamaq və öz iqtisadi inkişaf proqramının tətbiqi üçün 

ehtiyatların lazımi səviyyəsini təmin etmək məqsədilə bu Maddənin 4 (a) subparaqrafının əhatə dairəsinə 

daxil olan razılığa gələn tərəf, 10-12-ci paraqrafların müddəalarına uyğun olaraq, idxal edilmələrinə icazə 

verilmiş istehlak mallarının miqdarını və ya dəyərini məhdudlaşdırmaqla öz idxalının ümumi səviyyəsinə 

nəzarət edə bilər; Bu Şərtlə ki, təyin edilən, tətbiq edilən və ya gücləndirilən idxal məhdudiyyətləri: 

 

 (a) öz valyuta ehtiyatlarında ciddi tənəzzülü saxlamaq və ya belə təhlükənin qarşısını 

almaq üçün, və ya 

 

 (b) razılığa gələn tərəfin valyuta ehtiyatları lazımi səviyyədə olmadıqda, öz 

ehtiyatlarının məqbul səviyyədə artmasına nail olmaq üçün zəruri olan həddi aşmasın. 

 

Hər bir halda, razılığa gələn tərəfin ehtiyatlarına və ya ehtiyatlara olan ehtiyacına, xüsusi xarici kreditlər 

və ya digər resurslar onun ixtiyarında olduğu hallar da daxil olmaqla, mənfi təsir göstərə bilən və ya 

istənilən xüsusi faktorlara, belə kreditlərin və ya resursların müvafiq istifadəsini nəzərdə tutan ehtiyaca 

lazımi dərəcədə diqqət yetirilir.   

 

10.  Bu məhdudiyyətləri tətbiq edərkən razılığa gələn tərəf özünün iqtisadi inkişaf siyasətinin 

gedişində daha çox əhəmiyyətə malik olan məhsulların idxalına üstünlük verən tərzdə onların müxtəlif 

məhsulların və ya məhsul siniflərinin idxalına təsir dərəcəsini müəyyənləşdirə bilər; bu Şərtlə ki, həmin 

məhdudiyyətlər hər hansı bir razılığa gələn tərəfin kommersiya və ya iqtisadi maraqlarına yersiz zərərin 

qarşısını almaq və malların istənilən növünün minimum kommersiya miqdarında, ləğvi ticarətin 

müntəzəm kanallarını pozan, idxalının əsassız olaraq qarşısını almamaq məqsədi ilə tətbiq edilsinlər; və 

həmçinin bu Şərtlə ki, həmin məhdudiyyətlər kommersiya nümunələrinin idxalının qarşısını almaq və ya 
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patentə, əmtəə nişanına, müəlliflik hüququna və ya bu kimi prosedurlara riayət edilməsinin qarşısını 

almaq məqsədilə tətbiq edilməsinlər.   

 

11. Öz daxili siyasətlərinin həyata keçirilməsində, haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf özünün 

tədiyyə balanslarında müvazinətin sağlam və davamlı əsaslarda bərpa edilməsinə olan ehtiyaca və 

məhsuldar ehtiyatlardan iqtisadi məqsədlə istifadəni təmin etmək arzusuna lazımi diqqət yetirir. Şərait 

yaxşılaşdıqca, o, bu Bölməyə əsasən tətbiq edilən məhdudiyyətləri daima zəiflədərək onları yalnız bu 

Sazişin 9-cu paraqrafının şərtlərinə əsasən zəruri olan həddə saxlayır və onların saxlanılmasına haqq 

qazandıran şərait artıq mövcud olmadıqda, ləğv edir; bu Şərtlə ki, heç bir müqavilə tərəfindən, onun 

inkişaf siyasətindəki dəyişiklik bu Bölməyə əsasən onun tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri lazımsız etdiyinə 

görə həmin məhdudiyyətləri ləğv etmək və ya onlara dəyişiklik etmək tələb olunmasın.* 

 

12. (a) Yeni məhdudiyyətlər tətbiq edən və ya bu Bölməyə əsasən yerinə yetirilən tədbirlərin 

əhəmiyyətli dərəcədə intensivləşdirilməsi vasitəsilə özünün qüvvədə olan məhdudiyyətlərinin ümumi 

səviyyəsini daha da qaldıran istənilən razılığa gələn tərəf belə məhdudiyyətlərin təsis edilməsindən və ya 

gücləndirilməsindən dərhal sonra (və ya ilkin məsləhətləşmənin münasib olduğu hallarda bunu etməzdən 

əvvəl) özünün tədiyyə balanslarındakı çətinliklərin mahiyyəti, mövcud ola bilən alternativ islahedici 

tədbirlər və bu məhdudiyyətlərin digər razılığa gələn tərəflərin iqtisadiyyatına mümkün təsiri barədə 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə məsləhətləşir.   

 

 (b) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR onların müəyyən etməli olduqları tarixdə* bu 

Bölməyə əsasən hələ də tətbiq edilən bütün məhdudiyyətləri nəzərdən keçirirlər. Həmin tarixdən iki il 

sonra bu Bölməyə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən razılığa gələn tərəflər təxminən iki ildən bir, lakin 

bundan gec olmayaraq, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN hər il tərtib etməli olduqları proqrama 

uyğun olaraq yuxarıdakı (a) subparaqrafında nəzərdə tutulmuş tərzdə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

ilə məsləhətləşmələrə başlayırlar; bu Şərtlə ki, bu paraqrafın istənilən digər müddəasına əsasən ümumi 

formada aparılmış məsləhətləşmənin nəticəsindən sonra iki il ərzində bu subparaqrafa əsasən heç bir 

məsləhətləşmə aparılmasın.   

 

 (c) (i) Əgər bu paraqrafın (a) və ya (b) subparaqrafına əsasən razılığa gələn tərəf ilə 

məsləhətləşmələrin gedişində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR məhdudiyyətlərin bu Bölmənin və ya 

(XIV Maddənin müddəalarına uyğun olaraq) XIII Maddənin müddəalarına uyğun olmadıqlarını aşkar 

edərlərsə, onlar həmin uyğunsuzluğun mahiyyətini göstərməlidirlər və məhdudiyyətlərə uyğun 

düzəlişlərin edilə bilməsi barədə məsləhət verə bilərlər. 

 

   (ii) Lakin əgər məsləhətləşmələrin nəticəsində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

məhdudiyyətlərin bu Bölmənin müddəaları ilə və ya XIII Maddənin müddəaları ilə (XIV Maddənin 

müddəalarına əsasən) ciddi uyğunsuzluqların olduğu tərzdə tətbiq edildiklərini və buna görə də, hər hansı 

bir razılığa gələn tərəfin ticarətinə ziyana və ya belə təhlükəyə səbəb olduğunu müəyyən edərlərsə, onlar 

bu barədə məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəfə məlumat verir və belə müddəalarla 

uyğunluğun nəzərdə tutulmuş dövr ərzində təmin edilməsi üçün müvafiq tövsiyələr verirlər. Belə razılığa 

gələn tərəf nəzərdə tutulmuş dövr ərzində bu tövsiyələrə riayət etmədikdə, RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR ticarəti belə məhdudiyyətlərin mənfi təsirinə ciddi surətdə məruz qalmış istənilən razılığa 

gələn tərəfi, bu halda tətbiq etdikləri məhdudiyyətlərin müvafiq olduğunu müəyyən etdikləri razılığa 

gələn tərəfin xeyrinə, bu Sazişə əsasən belə öhdəliklərdən azad edə bilərlər. 

 

 (d) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Bölməyə əsasən məhdudiyyətlər tətbiq edən 

istənilən razılığa gələn tərəfi ilk baxışdan məhdudiyyətlərin bu Bölmənin müddəalarına və ya XIII 

Maddənin müddəalarına (XIV Maddənin müddəalarına əsasən) uyğun olmadıqlarını və buna görə də, 

ticarətinin ciddi mənfi təsirə məruz qaldığını müəyyən edən hər hansı bir razılığa gələn tərəfin xahişi ilə 

onlarla məsləhətləşmələrə dəvət edirlər. Bununla belə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR maraqlı razılığa 
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gələn tərəflər arasındaki birbaşa müzakirələrin baş tutmadığını dəqiqləşdirməyənə qədər belə bir dəvət 

verilmir. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə məsləhətləşmələrin nəticəsində heç bir razılıq əldə 

edilməzsə və onlar həmin məhdudiyyətlərin belə müddəalara uyğun olmayaraq tətbiq edildiklərini və 

buna görə də, bu proseduru başlayan razılığa gələn tərəfin ticarətinə ziyan dəydiyini və ya belə bir 

təhlükənin yarandığını müəyyən edərlərsə, onlar həmin məhdudiyyətlərin ləğvini və ya onlara 

dəyişikliklər edilməsini tövsiyə edirlər. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR həmin məhdudiyyətlərin 

nəzərdə tutulmuş dövr ərzində ləğv edilmədiyini və ya onlara dəyişiklik edilmədiyini müəyyən etdikdə, 

onlar bu proseduru başlayan razılığa gələn tərəfi, bu halda tətbiq etdikləri məhdudiyyətlərin müvafiq 

olduğunu müəyyən etdikləri razılığa gələn tərəfin xeyrinə, bu Sazişə əsasən belə öhdəliklərdən azad edə 

bilərlər. 

 

 (e) Əgər bu paraqrafın (c) (ii) subparaqrafının son cümləsinə və ya (d) subparaqrafına uyğun 

olaraq haqqında tədbir görülmüş razılığa gələn tərəf RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN icazə verdikləri 

öhdəliklərdən azad edilmənin onun proqramının fəaliyyətini və iqtisadi inkişaf siyasətini ciddi şəkildə 

mənfi təsirə məruz qoyduğunu aşkar edərsə, o, belə addımın atıldığı tarixdən altmış gündən gec 

olmayaraq bu Sazişdən çıxmaq niyyəti barədə Razılığa gələn tərəflərin İcraçı Katibinə2 yazılı bildiriş verə 

bilər və belə çıxış həmin bildirişin alındığı gündən sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir. 

 

 (f) Bu paraqrafa əsasən fəaliyyətlərin davamında RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu 

Maddənin 2-ci paraqrafında işarə edilən faktorlara lazımi diqqət yetirirlər. Bu paraqrafa əsasən qərarlar 

barədə yubanmadan və imkan daxilində məsləhətləşmələrin başlanmasından altmış gün ərzində rəsmi 

məlumat verilir.   

 

Bölmə C 

 

13.  Bu Maddənin 4 (a) paraqrafının əhatə dairəsində olan razılığa gələn tərəf öz əhalisinin ümumi 

yaşayış səviyyəsini qaldırmaq məqsədilə xüsusi sənaye sahəsinin* yaradılmasına kömək üçün dövlət 

yardımının tələb olunduğunu, lakin, həmin məqsədə çatmaq üçün bu Sazişin digər müddəalarına uyğun 

olan heç bir tədbirin münasib olmadığını aşkar edərsə, bu Bölmədə verilmiş müddəalara və prosedurlara 

müraciət edə bilər. *   

 

14. Maraqlı müqavilə tərəfi bu Maddənin 13-cü paraqrafında qeyd edilmiş məqsədlərə çatmaqda 

qarşılaşdığı spesifik çətinliklər barədə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bildiriş verir və bu 

çətinliklərin aradan qaldırılması üçün tətbiq edilməsini təklif etdiyi idxala təsir göstərən spesifik tədbiri 

qeyd edir. O, həmin tədbiri 15-ci və ya 17-ci paraqraflarda təyin edilmiş vaxt limiti, vəziyyətdən asılı 

olaraq, başa çatmayana qədər və ya əgər həmin addım haqqında bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq 

Cədvəldə verilən güzəştin tətbiq edildiyi məhsulun idxalına mənfi təsir göstərərsə, 18-ci paraqrafın 

müddəalarına uyğun olaraq RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN razılıqlarını almayana qədər həyata 

keçirmir; bu Şərtlə ki, yardım alan sənaye istehsala başlamış olarsa, razılığa gələn tərəf, RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ məlumat verəndən sonra, o dövrdə nəzərdə tutulan həmin məhsulun və ya 

məhsulların idxalının normal səviyyədən artıq yuxarı qalxmasının qarşısını almaq üçün lazım ola bilən 

tədbirləri həyata keçirə bilsin.*  

 

15. Həmin tədbir barədə bildiriş veriləndən sonra otuz gün ərzində RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR maraqlı razılığa gələn tərəfdən onlarla məsləhətləşməsini xahiş etməzlərsə, * həmin razılığa 

gələn tərəf təklif edilən tədbiri həyata keçirmək məqsədilə lazım olan həddə bu Sazişin başqa 

Maddələrinin müvafiq müddəalarından kənara çıxa bilər.   

 

                                                           
2 1965-ci il 23 dekabr qərarı ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR GATT katibliyinin rəhbərinin 

vəzifəsinin adını "İcraçı Katib" əvəzinə "Baş Direktor" qəbul etmişlər. 
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16. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR belə etməyi xahiş edərlərsə,* maraqlı razılığa gələn tərəf 

onlara təklif edilən tədbirin məqsədi barədə, bu Sazişə əsasən mövcud ola bilən alternativ tədbirlər 

barədə, eləcə də təklif edilən tədbirin başqa razılığa gələn tərəflərin kommersiya və iqtisadi maraqlarına 

mümkün təsiri barədə məsləhətləşirlər. Əgər belə məsləhətləşmənin nəticəsində RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR bu Maddənin 13-cü paraqrafında göstərilən məqsədə çatmaq üçün bu Sazişin digər 

müddəalarına uyğun olan heç bir münasib tədbirin olmadığını qəbul edərlərsə və təklif edilən tədbir 

barədə razılığa gələrlərsə, haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf həmin tədbiri həyata keçirmək üçün 

zəruri olan həddə bu Sazişin digər Maddələrinin müvafiq müddəalarına əsasən olan öhdəliklərindən azad 

edilir.   

 

17. Əgər bu Maddənin 14-cü paraqrafına əsasən təklif olunan tədbir barədə bildirişin tarixindən sonra 

doxsan gün ərzində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR belə tədbir barəsində razılığa gəlməzlərsə, 

haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ məlumat verdikdən sonra 

təklif edilən tədbiri həyata keçirə bilər.   

 

18. Əgər təklif edilən tədbir bu Sazişə əlavə olunmuş müvafiq Cədvəldə verilən güzəştin tətbiq 

edildiyi məhsula mənfi təsir göstərərsə, haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf güzəşt barədə ilkin 

olaraq danışıqların aparıldığı istənilən digər razılığa gələn tərəflə və RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN 

həmin məhsulda əhəmiyyətli marağı olduğunu müəyyən etdiyi istənilən digər razılığa gələn tərəflə 

məsləhətləşmələrə başlayır. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, əgər bu Maddənin 13-cü paraqrafında 

göstərilən məqsədə çatmaq üçün bu Sazişin digər müddəalarına uyğun olan heç bir münasib tədbirin 

olmadığını qəbul edərlərsə və:           

 

 (a) belə digər razılığa gələn tərəflər ilə razılığın yuxarıda qeyd edilən 

məsləhətləşmələrin nəticəsində əldə edildiyindən, və ya  

 

 (b) bu Bölməyə müraciət edən razılığa gələn tərəfin razılığın əldə edilməsi üçün 

bütün mümkün vasitələrdən istifadə etdiyi və digər razılığa gələn tərəflərin maraqlarının 

eyni qaydada qorunduğuna dair* RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 14-cü paraqrafda 

nəzərdə tutulmuş bildirişi aldıqdan sonra altmış gün ərzində heç bir belə razılıq əldə 

edilmədiyindən razı qalarlarsa, onlar tədbir barədə razılığa gəlirlər. 

 

Bu Bölməyə müraciət edən razılığa gələn tərəf bundan sonra bu Sazişin başqa Maddələrinin müvafiq 

müddəalarına əsasən həmin tədbiri həyata keçirmək üçün zəruri olan qədər öz öhdəliklərindən azad edilir.  

 

19. Bu Maddənin 13-cü paraqrafında təsvir edilmiş növdə təklif edilən tədbir tətbiqinin başlanğıc 

dövründə bu Sazişin müvafiq müddəalarına əsasən tədiyyə balansı məqsədlərilə maraqlı razılığa gələn 

tərəfin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər vasitəsilə təmin edilən ikinci dərəcəli müdafiə ilə yardım edilmiş 

sənayeyə aid olarsa, həmin razılığa gələn tərəf bu Bölmənin müddəa və prosedurlarına müraciət edə bilər; 

Bu Şərtlə ki, o, təklif olunan tədbiri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN razılığı* olmadan tətbiq 

etməsin.* 

 

20. Bu Maddənin əvvəlki paraqraflarında heç nə I, II və XIII Maddələrin müddəalarından kənara 

çıxmağa icazə vermir. Bu Maddənin 10-cu paraqrafındakı şərtlər də bu Bölməyə əsasən istənilən 

məhdudiyyətə tətbiq edilir. 

 

21. Bu Maddənin 17-ci paraqrafına əsasən tədbirin tətbiq edildiyi istənilən vaxtda bu tədbirdən ciddi 

zərərə məruz qalan istənilən razılığa gələn tərəf bu Bölməyə müraciət edərək RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN dayandırılmalarının əleyhinə olduqları və bu Sazişə əsasən belə əhəmiyyətli dərəcədə 

ekvivalent olan güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin həmin razılığa gələn tərəfin ticarətinə tətbiqini 

dayandıra bilər;* Bu Şərtlə ki, həmin tədbir mənfi təsirə məruz qalmış razılığa gələn tərəfin zərərinə 
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tətbiq ediləndən və ya əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiriləndən sonra RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ 

belə dayandırılma barədə altmış gün əvvəldən bildiriş verilsin. Hər hansı belə razılığa gələn tərəf bu 

Sazişin XXII Maddəsinin müddəalarına əsasən məsləhətləşmə üçün bərabər imkanlar yaradır.   

 

 

Bölmə D 

 

22. Bu Maddənin 4 (b) subparaqrafının təsir dairəsinə daxil olan və öz iqtisadiyyatının inkişafı 

maraqlarına uyğun, xüsusi sənayenin yaradılmasına dair bu Maddənin 13-cü paraqrafında təsvir edilən 

növ tədbiri tətbiq etmək niyyətində olan razılığa gələn tərəf, belə tədbiri təsdiq etmələri üçün RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ müraciət edə bilər. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR belə razılığa gələn tərəf 

ilə yubanmadan məsləhətləşməyə başlayırlar və qərar qəbul edərkən 16-cı paraqrafda irəli sürülmüş 

fikirlərə əsaslanırlar. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR təklif edilən tədbir barədə razıliğa 

gələrlərsə*, haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf bu Sazişin başqa Maddələrinin müvafiq 

müddəalarına əsasən, onun həmin tədbiri tətbiq edə bilməsi üçün zəruri olan həddə öz öhdəliklərindən 

azad edilir. Təklif edilən tədbir bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq Cədvəldəki güzəştlərin tətbiq edildiyi 

məhsula mənfi təsir göstərərsə, 18-ci paraqrafın müddəaları tətbiq edilir. * 

 

23. Bu Bölməyə əsasən tətbiq edilən istənilən tədbir bu Maddənin 20-ci paraqrafının müddəalarına 

uyğun olur. 

 

 

 

 

 

 

XIX Maddə 

 

Ayrı-ayrı Malların İdxalına dair Fövqəladə Tədbirlər 

 

1. (a) Əgər gözlənilməz hadisələrin və tarif güzəştləri də daxil olmaqla, bu Sazişə əsasən 

razılığa gələn tərəfin üzərinə düşən öhdəliklərin təsiri nəticəsində hər hansı bir məhsul həmin müqavilə 

tərəfinin ərazisinə həmin ərazidə eyni qəbildən olan və ya birbaşa rəqabət aparan yerli mallara ciddi ziyan 

dəyməsinə və ya belə bir təhlükəyə səbəb olacaq dərəcədə çox miqdarda və şərtlərlə idxal edilərsə, 

razılığa gələn tərəf həmin məhsul barədə və həmin ziyanın qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün 

zəruri ola bilən qədər və ya müddətdə həmin öhdəliyi tamamilə və ya qismən dayandıra, yaxud güzəşti 

rədd edə və ya ona dəyişikik edə bilər.   

 

 (b) Əgər imtiyazla əlaqədar güzəşt tətbiq edilən hər hansı bir məhsul razılığa gələn tərəfin 

ərazisinə bu paraqrafın (a) subparaqrafında qeyd edildiyi kimi belə imtiyazı alan və ya almış müqavilə 

tərəfinin ərazisində eyni qəbildən olan və ya birbaşa rəqabət aparan yerli mallara ciddi ziyan dəyməsinə 

və ya belə bir təhlükəyə səbəb olacaq şəraitdə idxal edilirsə, idxal edən razılığa gələn tərəf həmin digər 

razılığa gələn tərəfin xahişi ilə həmin məhsul barədə və həmin ziyanın qarşısını almaq və ya aradan 

qaldırmaq üçün zəruri ola bilən qədər və ya müddətdə həmin müvafiq öhdəliyi tamamilə və ya qismən 

dayandıra, yaxud güzəşti rədd edə və ya ona dəyişiklik edə bilər.    

 

2. Hər hansı razılığa gələn tərəf bu Maddənin 1-ci paraqrafının müddəalarına əsasən tədbiri tətbiq 

etməzdən mümkün qədər əvvəl RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ yazılı şəkildə bildiriş verir və 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ və haqqında söhbət gedən məhsulun ixracatçıları edənləri kimi 

əhəmiyyətli maraqları olan razılığa gələn tərəflərə təklif edilən tədbir barədə onunla məsləhətləşmək üçün 

imkan yaradır. İmtiyaza münasibətdə güzəşlə əlaqədar belə bildiriş veriləndə həmin bildirişdə bu tədbirin 
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görülməsini xahiş edən razılığa gələn tərəfin adı göstərilir. Yubanmanın çətinliklə aradan qaldırıla bilən 

ziyanla nəticələnəcəyi kritik hallarda bu Maddənin 1-ci paraqrafına əsasən müvəqqəti olaraq ilkin 

məsləhətləşmə olmadan tədbir görülə bilər, bir şərtlə ki, belə tədbir görüləndən dərhal sonra 

məsləhətləşmə keçirilsin. 

 

3. (a) Əgər maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında tədbir barədə razılıq əldə edilməzsə, buna 

baxmayaraq həmin tədbirin görülməsini və ya davam etdirilməsini təklif edən razılığa gələn tərəf özü 

bunu edə bilər, və əgər belə bir tədbir görülərsə və ya davam etdirilərsə, ziyan dəymiş razılığa gələn 

tərəflər belə tədbirin görülməsindən sonra doxsan gündən gec olamyaraq və RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN belə dayandırma haqqında yazılı bidirişi aldıqları tarixdən otuz gün sonra RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN dayandırılmasını rədd etmədikləri belə əhəmiyyətli dərəcədə ekvivalent olan 

güzəştlərin və ya bu Sazişə əsasən digər öhdəliklərin belə tədbiri görən razılığa gələn tərəfin ticarətinə, və 

ya, bu Maddənin 1 (b) paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi belə tədbiri xahiş edən razılığa gələn tərəfin 

ticarətinə tətbiqini dayandıra bilərlər.  

  

 (b) Bu paraqrafın (a) subparaqrafının müddəalarna baxmayaraq bu Maddənin 2-ci 

paraqrafına əsasən tədbir əvvəlcədən məsləhətləşmə olmadan və razılığa gələn tərəfin ərazisində tədbirin 

mənfi təsir göstərdiyi məhsulların yerli istehsalçılarına ciddi zərərə və ya belə təhlükəyə səbəb olduqda 

həmin razılığa gələn tərəf, yubanmanın çətin islah edilən ziyana səbəb ola biləcəyi halda, belə tədbirin 

görülməsindən sonra və məsləhətləşmə dövründə, bu ziyanın qarşısını almaq və ya islah etmək üçün 

zəruri ola bilən qədər belə güzəştləri və ya digər öhdəlikləri dayandıra bilər.  

  

 

 

XX Maddə 

 

Ümumi İstisnalar 

 

Belə tədbirlərin eyni tədbirlərin üstünlük təşkil etdiyi ölkələr arasında süni və ya əsassız ayrıseçkilik, ya 

beynəlxalq ticarətə gizli məhdudiyyət vasitəsinə çevrilə bilən tərzdə tətbiq edilməmələrinə dair tələbdən 

asılı olaraq bu Sazişdə heç nə istənilən razılığa gələn tərəfin aşağıdakı tədbirləri qəbul etmələrinin və ya 

qüvvəyə mindirmələrinin qarşısını almır: 

 

 (a) ictimai mənəvi dəyərlərin qorunması üçün zəruri olan; 

 

(b) insanların, heyvanların və ya bitkilərin və ya sağlamlığın qorunması üçün zəruri olan;  

 (c) qızılın və ya gümüşün idxalı və ya ixracı ilə əlaqədar olan; 

 

(d) gömrük rüsumlarının tətbiqi ilə əlaqədar olanlar II Maddənin 4-cü paraqrafına və XVII 

Maddəyə əsasən fəaliyyətdə olan inhisarların tətbiqi, patentlərin, əmtəə nişanlarının və 

müəllif hüquqlarının qorunması, həmçinin fırıldaqçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması 

da daxil olmaqla bu Sazişin müddəalarına uyğun olmayan qanunlara və ya qaydalara 

riayət olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan; 

 

 (e) dustaq əməyinin məhsullarına aid olan; 

 

(f) incəsənət, tarixi və ya arxeoloji dəyər kəsb edən milli xəzinələrin qorunması üçün tətbiq 

edilən; 

 

(g) belə tədbirlər yerli istehsala və ya istehlaka olan məhdudiyyətlərlə birlikdə qüvvəyə 

minərsə, tükənməkdə olan təbii ehtiyatların konservasiyası ilə əlaqədar; 
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(h) istehlak mallarına dair RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ təqdim edilmiş kriteriyalarla 

uzlaşan və onların rədd etmədikləri və ya özü belə təqdim edilmiş və ya rədd edilməmiş 

istənilən dövlətlərarası saziş üzrə öhdəliklərə uyğun olaraq həyata keçirilən; * 

 

(i) yerli materialların ölkə daxili emal sənayesi üçün vacib olan miqdarını təmin etmək 

məqsədilə belə materialların yerli qiyməti, dövlət stabilləşdirmə planının bir hissəsi kimi, 

dünya qiymətlərindən aşağı səviyyədə saxlanıldığı dövrlərdə yerli materialların ixracına 

olan məhdudiyyətlərə aid olan; bu Şərtlə ki, belə məhdudiyyətlər belə yerli sənayedə 

ixracın və ya belə yerli sənayenin müdafiəsinin səviyyəsinin artmasına xidmət etməsin, 

eləcə də bu Sazişin ayrıseçkiliyin olmaması ilə əlaqədar müddəalarından kənara 

çıxmasın; 

 

(j) malların ümumi və ya yerli məhdud ehtiyatının tədarük edilməsi və ya bölüşdürülməsi 

üçün zəruri olan; bu Şərtlə ki, istənilən belə tədbirlər bütün razılığa gələn tərəflərin belə 

məhsulların dünya üzrə olan həcmidən ədalətli paya hüquqlarının olması prinsipinə 

uyğun olsun, və bu Sazişin digər müddəalarına uyğun olmayan istənilən belə tədbirlər 

onların yaranmasına səbəb olmuş şəraitlər sona çatan kimi dayandırılsın. RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu sub-paraqrafa olan ehtiyacı 1960-ci il iyunun 30-dan gec 

olmayaraq nəzərdən keçirirlər.  

XXI Maddə 

 

Təhlükəsizliyə dair İstisnalar 

 

Bu Sazişdə heç nə 

 

(a) hər hansı razılığa gələn tərəfdən, bildirilməsinin özünün əsas təhlükəsizlik maraqlarına 

zidd olduğunu hesab etdiyi hər hansı məlumatı verməsi; və ya tələb olunduğu kimi  

(b) hər hansı razılığa gələn tərəfin özünün  

 

(i) nüvə yanacağı və ya onların əldə edildiyi materiallarla əlaqədar olan;   

(ii) silah, sursat və döyüş avadanlığının alveri ilə əlaqədar və birbaşa və ya dolayısı 

ilə hərbi hissələrin təchiz edilməsi məqsədilə həyata keçirilən digər malların və 

materialların alqı-satqısı ilə əlaqədar;  

(iii) müharibə dövründə və ya beynəlxalq münasibətlərdə digər fövqəladə hallarda 

mühüm təhlükəsizlik maraqlarının müdafiə edilməsi üçün hər hansı addım atmasının 

qarşısının alınması kimi; və ya 

(c) hər hansı razılığa gələn tərəfin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə əsasən öz 

öhdəliklərinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün hər 

hansı addım atmasının qarşısının alınması kimi yozulmur. 

 

 

 

XXII Maddə 

 

Məsləhətləşmə 

 

1. Hər bir razılığa gələn tərəf başqa razılığa gələn tərəfin bu sazişin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən 

istənilən məsələ barədə edilə bilən etirazlarını xoş məramla nəzərə alır və onun barəsində məsləhətləşmə 

üçün adekvat şərait yaradır. 

 



GATT 1947 - 30 - 

2. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, razılığa gələn tərəfin xahişi ilə, istənilən razılığa gələn tərəf 

və ya tərəfləri ilə 1-ci paraqrafa əsasən məsləhətləşmə yolu ilə qənaətbəxş həllinin tapılması mümkün 

olmayan istənilən məsələ barədə məsləhətləşə bilərlər. 

 

 

 

XXIII Maddə 

 

Qüvvədən düşmə və ya təsirini itirmə 

 

1. Əgər hər hansı razılığa gələn tərəf, bu Sazişə əsasən onun payına düşən hər hansı bilavasitə və ya 

dolayısı faydanın qüvvədən düşməsi və ya təsirini itirməsi, və ya Sazişin nəzərdə tutulan məqsədə 

aşağıdakı səbəblərdən nail olmaması qənaətinə gələrsə;  

(a) başqa bir razılığa gələn tərəfin bu Saziş üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirə bilməməsi, və ya 

 

(b) başqa bir razılığa gələn tərəfin hər hansı tədbiri bu Sazişin müddəalarının ziddinə olub-

olmamasına baxmayaraq həyata keçirməsi, və ya 

 

(c) hər hansı başqa vəziyyətin mövcud olması nəticəsində maneə yarandığını hesab edərsə,  

 

həmin razılığa gələn tərəf məsələni qənaətbəxş tərzdə nizama salmaq üçün bu məsələdə maraqlı hesab 

etdiyi başqa razılığa gələn tərəfə və ya tərəflərinə yazılı ərizə və ya təklif verə bilər. Belə müraciət edilən 

istənilən razılığa gələn tərəf ona təqdim edilən ərizəni və ya xoş niyyətlə təklifi nəzərdən keçirir.   

 

2. Əgər maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında uyğun hesab edilən vaxt ərzində heç bir qənaətbəxş 

düzəlişin edilməsi mümkün olmursa, və ya əgər çətinlik bu Maddənin 1 (c) paraqrafında təsvir edilən 

növdə olarsa, məsələ RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ ünvanlana bilər. RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR bu qaydada onlara ünvanlanmış istənilən məsələni dərhal araşdırır və maraqlı hesab 

etdikləri razılığa gələn tərəflərə müvafiq tövsiyələr verir və ya zəruri olduqda məsələ barədə qərar 

verirlər. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR məsləhətləşməni zəruri hesab etdikdə razılığa gələn tərəflər 

ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası ilə və istənilən müvafiq dövlətlərarası təşkilat 

ilə məsləhətləşirlər. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR belə hərəkətə haqq qazandırmaq üçün 

vəziyyətin kifayət qədər ciddi olduğunu hesab edərlərsə onlar, yaranmış vəziyyətdə münasib olduğunu 

müəyyən etdikdə razılığa gələn tərəfə və ya tərəflərinə bu Saziş üzrə belə güzəştlərin və ya digər 

öhdəliklərin istənilən razılığa gələn tərəfə və ya tərəflərinə tətbiqini dayandırmaq səlahiyyəti verə bilərlər. 

Əgər hər hansı güzəştin və ya digər öhdəliyin istənilən razılığa gələn tərəfə tətbiqi həqiqətən 

dayandırılarsa, həmin razılığa gələn tərəf, belə addım atıldıqdan sonra altmış gündən gec olmayaraq, 

Razılığa gələn tərəflərin İcraçı Katibinə3 özünün bu Sazişdən çıxmaq niyyəti barədə yazılı bildiriş verə 

bilər və belə çıxış onun bu bildirişi aldığı gündən sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir.  

 

III HİSSƏ 
 

XXIV Maddə 

 

Ərazi üzrə Tətbiq – Sərhədyanı Ticarət – Gömrük İttifaqları və Azad Ticarət Zonaları 

 

1. Bu Sazişin müddəaları, XXVI Maddəyə əsasən və ya XXXIII Maddəyə əsasən və ya Müvəqqəti 

Tətbiq Protokoluna əsasən bu Sazişin haqqında qəbul edildiyi razılığa gələn tərəflərin paytaxt gömrük 

                                                           
3 1965-ci il 23 dekabr qərarı ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR GATT katibliyinin rəhbərinin 

vəzifəsinin adını "İcraçı Katib" əvəzinə "Baş Direktor" qəbul etmişlər. 
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ərazilərinə və istənilən digər gömrük ərazilərinə tətbiq edilirlər. Yalnız bu Sazişin ərazi üzrə tətbiqinin 

məqsədləri üçün belə gömrük ərazilərindən hər birinə razılığa gələn tərəf üçün olduğu kimi rejim tətbiq 

edilir; bu Şərtlə ki, bu paraqrafın müddəaları XXVI Maddəyə əsasən və ya XXXIII Maddəyə əsasən və ya 

bir razılığa gələn tərəfin Müvəqqəti Tətbiq Protokoluna əsasən bu Sazişin haqqında qəbul edildiyi iki və 

ya daha çox gömrük əraziləri arasındakı kimi hüquqlar və ya öhdəliklər təsis etməli olduqları kimi başa 

düşülməsinlər.   

 

2. Bu Sazişin məqsədləri üçün gömrük ərazisi dedikdə, belə ərazinin başqa ərazilərlə ticarətinin 

əhəmiyyətli hissəsi üçün ayrıca tariflərin və ya digər ticarət qaydalarının fəaliyyət göstərdikləri istənilən 

ərazi nəzərdə tutulur.  

 

3. Bu Sazişin müddəaları:  

 

 (a) İstənilən razılığa gələn tərəfin sərhəd alqı-satqısına yardım göstərmək məqsədilə 

qonşu ölkələrə təqdim etdiyi üstünlüklərin;   

 

 (b) Triest Azad Ərazisi ilə ticarət üçün həmin ərazi ilə həmsərhəd olan ölkələrin 

təqdim etdikləri üstünlüklərin qarşısını almır, bu şərtlə ki, belə üstünlüklər İkinci Dünya 

müharibəsi nəticəsində imzalanmış Sülh Sazişlərinı zidd olmasınlar. 

 

4. Saziş tərəfləri könüllü sazişlər vasitəsilə belə sazişlərin tərəfləri olan ölkələrin iqtisadiyyatları 

arasında daha sıx inteqrasiyanın inkişafı ilə ticarətə daha çox azadlıq verilməsinin arzu edilən olduğunu 

qəbul edirlər. Onlar həm də qəbul edirlər ki, gömrük ittifaqının və ya azad tizarət zonasının 

yaradılmasında məqsəd digər razılığa gələn tərəflərin belə ərazilərlə ticarətinə olan maneələrin aradan 

qaldırılması deyil, təsisçi ölkələr arasında ticarətə yardım göstərmək olmalıdır.  

 

5.  Müvafiq olaraq, bu Sazişin müddəaları nə razılığa gələn tərəflərin əraziləri arasında gömrük 

ittifaqının və ya azad ticarət zonasının yaradılmasının, nə də gömrük ittifaqının və ya azad ticarət 

zonasının yaradılması üçün zəruri olan ilkin sazişin qəbul edilməsinin qarşısını almır; bu Şərtlə ki: 

 

 (a) gömrük ittifaqı, və ya gömrük ittifaqının yaradılmasına yönəlmiş ilkin saziş ilə 

əlaqədar istənilən belə ittifaqın və ya belə ittifaqın və ya sazişin tərəfləri olmayan razılığa 

gələn tərəflər ilə ticarət haqqında ilkin müqavilənin təsis edilməsində tətbiq edilən 

rüsumlar və digər ticarət qaydaları bütövlükdə, vəziyyətdən asılı olaraq, belə ittifaqın 

yaranmasından və ya belə ilkin sazişin qəbul edilməsindən əvvəl təsisçi ərazilərdə tətbiq 

edilən rüsumlardan və ticarət qaydalarından ümumilikdə daha üstün və ya daha 

məhdudlaşdırıcı olmasın;   

 

 (b) azad ticarət zonası, və ya azad ticarət zonasının yaradılmasına yönəlmiş ilkin 

saziş ilə əlaqədar təsisçi ərazilərdən hər birində qüvvədə olan və belə azad ticarət 

zonasının yaradılmasında və ya belə ilkin sazişin qəbul edilməsində belə zonaya daxil 

olmayan və ya belə sazişin tərəfləri olmayan razılığa gələn tərəflərin ticarətinə tətbiq 

edilən rüsumlar və digər ticarət qaydaları, vəziyyətdən asılı olaraq, azad ticarət zonasının 

yaradılmasına, və ya ilkin sazişə qədər eyni təsisçi ərazilərdə qüvvədə olan müvafiq 

rüsumlardan və digər ticarət qaydalarından daha üstün və ya daha məhdudlaşdırıcı 

olmasın; və 

   

 (c) (a) və (b) subparaqraflarında istinad edilən istənilən ilkin sazişdə uyğun hesab 

edilən müddət ərzində belə gömrük ittifaqının və ya azad ticarət zonasının yaradılması 

planı və cədvəli olsun.  
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6. Əgər 5 (a) subparaqrafının tələblərinin yerinə yetirilməsində razılığa gələn tərəf II Maddəyə 

uyğun olmayaraq istənilən rüsumu artırmağı təklif edərsə, XXVIII Maddədə verilmiş prosedur tətbiq 

edilir. Kompensasiyaedici düzəliş edilərkən müvafiq rüsumda həyata keçirilmiş ixtisar nəticəsində 

ittifaqın digər təsisçilərinə artıq verilmiş kompensasiya lazımi qaydada nəzərə alınır.  

 

7. (a) Gömrük ittifaqına və ya azad ticarət zonasına, və ya belə bir ittifaqın və ya zonanın 

yaradılmasına yönəlmiş ilkin sazişə daxil olmağı qərara alan istənilən razılığa gələn tərəf RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu barədə dərhal bildiriş verir və onların zəruri hesab etdikdə, razılığa gələn 

tərəflərə belə hesabatlar və tövsiyələr verə bilmələri üçün təklif edilən ittifaq və ya zona ilə əlaqədar belə 

məlumatı onların ixtiyarına verir.   

  

 (b) Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 5-ci paraqrafda istinad edilən ilkin sazişdəki 

planı və cədvəli həmin sazişin tərəfləri ilə məsləhətləşmədə öyrəndikdən və (a) subparaqrafının 

müddəalarına uyğun olaraq verilmiş məlumatı nəzərə aldıqdan sonra belə sazişin çox güman ki, razılığa 

gələn tərəflərin nəzərdə tutduqları dövr ərzində gömrük ittifaqının və ya azad ticarət zonasının 

yaradılması ilə nəticələnməyəcəyini və ya həmin dövrün mümkün olmadığını aşkar edərlərsə, RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR razılığa gələn tərəflərə tövsiyələr verirlər. Tərəflər bu tövsiyələrə uyğun olaraq 

belə sazişə dəyişiklik etməyə hazır olmasalar, vəziyyətdən asılı olaraq, onu həyata keçirmir və ya qüvvəyə 

mindirmirlər.   

  

 (c) 5-ci (c) paraqrafda istinad edilən plana və ya cədvələ hər hansı ciddi dəyişiklik barədə 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ məlumat verilir və əgər həmin dəyişiklik gömrük ittifaqının və ya 

azad ticarət zonasının yaradılmasını yersiz gecikdirə və ya təhlükəyə sala bilərsə, onlar razılığa gələn 

tərəflərdən onlarla məsləhətləşməyi xahiş edə bilərlər.  

 

8. Bu Sazişin məqsədləri üçün: 

 

(a) Gömrük ittifaqı dedikdə,  

 

(i) əsas etibarilə ittifaqın təsisçi əraziləri arasında olan bütün ticarətə aid olan və ya 

ən azı əsas etibarilə, belə ərazilərdə istehsal olunan məhsullar üzrə bütün ticarətə 

aid olan rüsumların və digər məhdudlaşdırıcı ticarət qaydalarının (zəruri olduqda, 

XI, XII, XIII, XIV, XV və XX Maddələrə əsasən icazə verilənlər istisna olmaqla) 

ləğv edilməsi məqsədilə, və  

 

(ii) 9-cü paraqrafın müddəalarından asıllı olaraq əsas etibarilə, eyni rüsumların və 

digər ticarət qaydalarının ittifaqın üzvlərindən hər biri tərəfindən ittifaqa daxil 

olmayan ərazilərin ticarətinə tətbiq edilməsi məqsədilə bir gömrük ərazısının iki 

və ya daha çox gömrük əraziləri ilə əvəz edilməsi başa düşülür; 

 

(b) Azad ticarət zonası dedikdə, rüsumların və ya digər məhdudlaşdırıcı ticarət qaydalarının 

(zəruri olduqda, XI, XII, XIII, XIV, XV və XX Maddələrə əsasən icazə verilənlər istisna 

olmaqla) əsas etibarilə, təsisçi ölkələr arasında belə ərazilərdə istehsal olunmuş 

məhsullara aid olan bütün ticarətdə ləğv edildiyi iki və ya daha çox gömrük ərazilərindən 

ibarət qrup başa düşülür.  

 

9. Gömrük ittifaqının və ya azad ticarət zonasının yaradılması I Maddənin 2-ci paraqrafında istinad 

edilən üstünlüklərə mənfi təsir göstərmir, lakin mənfi təsirə məruz qalmış razılığa gələn tərəflər ilə 

danışıqlar vasitəsilə ləğv edilə və ya düzəldilə bilərlər. * Mənfi təsirə məruz qalmış razılığa gələn tərəflər 

ilə bu danışıqlar proseduru, xüsusilə, üstünlüklərin 8 (a) (i) paraqrafının və 8 (b) paraqrafının 

müddəalarına riayət edilməsi üçün tələb olunan ləğvinə aid edilir.     
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10. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR üçdə iki səs çoxluğu ilə 5-9-cu paraqrafların tələblərinə tam 

uyğun olmayan təklifləri təsdiq edə bilərlər, bu şərtlə ki, belə təkliflər bu Maddənin nəzərdə tutduğu kimi 

gömrük ittifaqının və ya azad ticarət zonasının yaradılmasına yönəlmiş olsunlar.   

 

11. Hindistanın və Pakistanın müstəqil dövlətlər kimi təşkil edilmələri nəticəsində yaranmış müstəsna 

halları və onların uzun müddət iqtisadi ittifaqda olduqlarını nəzərə alaraq, razılığa gələn tərəflər bu 

Sazişin müddəalarının bu iki ölkənin qəti əsasda qarşılıqlı ticarət əlaqələri yaranana qədər onların 

arasındakı ticarətə dair xüsusi sazişlərə daxil olmalarının qarşısının almadığını qəbul edirlər. * 

 

12. Hər bir razılığa gələn tərəf öz ərazisi daxilində olan regional və yerli dövlətlər və hakimiyyət 

orqanları tərəfindən bu Sazişin müddəalarına riayət edilməsini təmin etmək üçün öz sərəncamında ola 

bilən mümkün ola biləcək tədbirlərdən istifadə edir.   

 

 

XXV Maddə 

 

Razılığa Gələn Tərəflərin Birgə Fəaliyyəti 

 

1. Razılığa gələn tərəflərin nümayəndələri bu Sazişin birgə fəaliyyətə dair müddəalarını yerinə 

yetirmək üçün və ümumiyyətlə, bu Sazişin həyata keçirilməsinə dəstək vermək və onun məqsədlərinin 

həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq məqsədilə vaxtaşırı olaraq görüşürlər. Bu Sazişdə birgə fəaliyyət 

göstərən razılığa gələn tərəflər barədə danışıldıqda onlar RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 

adlandırılırlar.   

2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibindən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ilk iclasını 

keçirmək tələb olunur ki, həmin iclas da 1948-ci il martın 1-dən gec olmayaraq çağırılır.  

 

3. Hər bir razılığa gələn tərəfə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN bütün iclaslarında bir səs 

hüququ verilir.  

 

4. Bu Sazişdə nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN 

qərarları verilmiş səslərin çoxluğu ilə qəbul edilir.  

 

5. Bu Sazişdə geniş şəkildə nəzərdə tutulmayan müstəsna hallarda RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR bu Sazişin razılığa gələn tərəfə tətbiq etdiyi öhdəlikdən imtina edə bilərlər; bu Şərtlə ki, 

istənilən belə bir qərar verilmiş səslərin üçdə iki çoxluğu ilə təsdiq edilsin və belə səs çoxluğu razılığa 

gələn tərəflərin yarıdan çoxunu təşkil etsin. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR belə səs vasitəsilə, 

həmçinin;  

 (i) normal öhdəliklərdən və ya hüquqlardan imtina edilməsi məqsədilə səsvermənin 

digər tələblərinin aid olduqları müstəsna halların bəzi kateqoriyalarını müəyyən edə bilər, 

və  

 

 (ii) bu paraqrafın4 tətbiq edilməsi üçün zəruri olduqda belə meyarlar müəyyən edilə 

bilər. 
 

XXVI Maddə 

 

Qəbul edilmə, Qüvvəyə minmə və Qeydiyyat 

 

                                                           
4 Mətnin əslində səhvən “subparaqraf 5 (a)” yazılmışdır. 
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1. Bu Sazişin tarixi 1947-ci il 30 oktyabrdır. 

 

2. Bu Saziş 1955-ci il matrın 1-də razılığa gələn tərəf olan və ya bu Sazişə qəbul edilmək üçün 

danışıqlar aparan istənilən razılığa gələn tərəfin qəbul etməsi üçün açıqdır.  

 

3. İngilis dilində olan bir orijinal nüsxədə və fransız dilində olan bir orijinal nüsxədə, hər iki nüsxə 

etbarlı olaraq, imzalanmış bu Saziş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibində saxlanılır və o, həmin 

sazişin təsdiq edilmiş surətlərini bütün maraqlı dövlətlərə təqdim edir.  

  

4. Bu Sazişi qəbul edən hər dövlət qəbul aktını bu Maddənin 6-cı paraqrafına əsasən bu Sazişin 

qüvvəyə mindiyi gün və qəbulun hər aktının yerləşdirildiyi tarix barədə bütün maraqlı dövlətlərə məlumat 

verəcək Razılığa gələn tərəflərin İcaçı Katibində5 5saxlayır. 

 

5. (a) Bu Sazişi qəbul edən hər dövlət, özünün qəbulu zamanı RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN İcraçı Katibinə bildirdiyi ayrıca gömrük əraziləri istisna olmaqla, özünün paytaxt ərazisi 

və haqqında beynəlxalq məsuliyyət daşıdığı digər ərazilər barədə belə hərəkət edir.   

 (b) İcraçı Katibə5 belə bildiriş vermiş istənilən dövlət bu paraqrafın (a) subparaqrafındakı 

istisnalara əsasən istənilən vaxt İcraçı Katibinə5 onun qəbulunun hər hansı gözlənilən ayrıca gömrük 

ərazisinə və ya ərazilərinə aid olduğu barədə bildiriş verə bilər və belə bildiriş İcraçı Katibin5 onu aldığı 

gündən sonra otuzuncu gündə qüvvəyə minir.    

 

 (c) Əgər razılığa gələn tərəfin bu Sazişi qəbul etməsinin əlaqədar olduğu gömrük 

ərazilərindən hər hansı biri özünün xarici ticarət əlaqələrinin və bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş digər 

məsələlərin həyata keçirilməsində tam muxtariyyətə malik olarsa və ya nail olarsa, belə ərazi, yuxarıdakı 

faktın müəyyən edilməsində məsuliyyət daşıyan razılığa gələn tərəfin bəyanat formasındakı zəmanətindən 

sonra, razılığa gələn tərəf hesab edilir.               

 

6. Bu Saziş, onu qəbul etmiş dövlətlər arasında, əraziləri dövlətlərinin ərazilərinin xarici ticarətinin 

H Əlavəsində verilmiş tətbiq olunan faiz qrafasına uyğun olaraq hesablanmış ümumi həcminin 85 faizini 

təşkil edən, adları həmin əlavədə çəkilən dövlətlər adından qəbul aktlarının saxlanılması üçün Razılığa 

gələn tərəflərin İcraçı Katibinə5 verildiyi gündən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. Hər bir dövlətin 

qəbul aktı bu aktın depozitə yerləşdirildiyildiyi gündən sonra otuzuncu gün qüvvəyə mninir.  

 

7. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bu Sazişi imzalanan kimi qeydiyyata almaq səlahiyyəti 

verilmişdir. 

 

XXVII Maddə 

 

Güzəştlərdən İmtina Edilməsi və ya Onların Ləğvi 

 

 Hər hansı bir razılığa gələn tərəf istənilən vaxt bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq Cədvəldə nəzərdə 

tutuan, barəsində belə razılığa gələn tərəfin əvvəlcədən danışıqların tərəfi olmayan və ya razılığa gələn 

tərəf statusu başa çatmış dövlətlə aprılmış olduğunu müəyyən etdiyi, istənilən güzəştdən tam və ya 

qismən imtina edə bilər və ya onu ləğv edə bilər. Belə addım atan razılığa gələn tərəf RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu barədə bildiriş verir və onların müraciət əsasında, haqqında söhbət gedən 

məhsulda əhəmiyyətli dərəcədə marağı olan razılığa gələn tərəflər ilə məsləhətləşir.   

 

 

                                                           
5 1965-ci il 23 dekabr qərarı ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR GATT katibliyinin rəhbərinin 

vəzifəsinin adını "Icraçi Katib" əvəzinə "Baş-Direktor" qəbul etmişlər. 
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XXVIII Maddə* 

 

Cədvəllərdə Dəyişikliklər 

 

1. İlk dövr 1958-ci il yanvarın 1-də başlamaqla (və ya RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN verilən 

səslərin üçdə ikisi ilə nəzərdə tuta bildikləri istənilən başqa dövrün ilk günü)* hər üç illik dövrün birinci 

günü, razılığa gələn tərəf (bu Maddədə gələcəkdə “iddiaçı razılığa gələn tərəf” adlandırılan) əvvəlcədən 

güzəşt barəsində danışıq aparılmış istənilən razılığa gələn tərəf ilə və RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN əsas təchizat marağına* malik olduğunu müəyyən etdikləri (iddiaçı razılığa gələn tərəf ilə 

birlikdə bu Maddədə gələcəkdə “əhəmiyyətli dərəcədə maraqları olan razılığa gələn tərəflər” adlandırılan 

razılığa gələn tərəflərin bundan əvvəlki iki kateqoriyası) istənilən başqa razılığa gələn tərəf ilə danışıq və 

ya razılaşma yolu ilə və RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN bu güzəştdə əhəmiyyətli dərəcədə marağı 

olduğunu müəyyən etdikləri istənilən başqa razılığa gələn tərəf ilə məsləhətləşmədən asılı olaraq bu 

Sazişə əlavə edilmiş müvafiq cədvəldəki güzəştə düzəliş edə və ya onu ləğv edə bilər.  

 

2. Digər məhsullar üzrə kompensasiyaedici düzəlişlərə dair müddəanın daxil ola bildiyi belə 

danışıqlarda və sazişdə maraqlı razılığa gələn tərəflər belə danışıqlara qədər bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş 

güzəştlərdən az faydalı olmayan ikitərəfli və qarşılıqlı faydalı güzəştlərin ümumi səviyyəsini saxlamağa 

çalışırlar.    

 

3. (a) Əgər 1958-ci il yanvarın 1-nə qədər və ya bu Maddənin 1-ci paraqrafında nəzərdə tutulan 

müddətin başa çatmasından əvvəl əsas maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında razılıq əldə etmək mümkün 

olmazsa, güzəştə dəyişiklik etməyi və ya onu ləğv etməyi təklif edən razılığa gələn tərəf bunu edə bilər və 

belə addım atılarsa, ilkin olaraq bu güzəşt barədə danışıq aparılmış istənilən razılığa gələn tərəf, paraqraf 

1-ə uyğun olaraq təchizat marağının olduğu müəyyən edilən istənilən razılığa gələn tərəf və paraqraf 1-ə 

uyğun olaraq əhəmiyyətli dərəcədə marağının olduğu müəyyən edilən istənilən razılığa gələn tərəf belə 

addım atıldıqdan sonra altı aydan gec olmayaraq, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ləğv barədə yazılı 

bildiriş aldıqları gündən otuz gün keçdikdən sonra iddiaçı razılığa gələn tərəf ilə barəsində əvvəlcədən 

danışıqlar aparılmış əsas etibarilə ekvivalent olan güzəştləri ləğv edə bilər.   

 

 (b) Əgər əsas maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında razılıq əldə edilərsə, lakin bu Maddənin 

1-ci paraqrafına əsasən əhəmiyyətli maraq sahibi kimi müəyyən edilmiş hər hansı başqa bir razılığa gələn 

tərəf narazı olarsa, belə başqa razılığa gələn tərəf belə razılığa əsasən addım atıldıqdan sonra altı aydan 

gec olmayaraq, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ləğv barədə yazılı bildiriş aldıqları gündən otuz gün 

keçdikdən sonra iddiaçı razılığa gələn tərəf ilə barəsində əvvəlcədən danışıqlar aparılmış əsas etibarilə 

ekvivalent olan güzəştləri ləğv edə bilər. 

 

4. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR xüsusi hallarda istənilən vaxt aşağıdakı prosedurlardan və 

şərtlərdən asılı olaraq razılığa gələn tərəfə bu Sazişə əlavə edilmiş müvafiq Cədvəldə olan güzəştə 

dəyişikliklər edilməsi və ya onun geri götürülməsi məqsədilə danışıqlara başlamaq səlahiyyəti* verə 

bilərlər: 

 

 (a) Belə danışıqlar* və onlarla əlaqədar istənilən məsləhətləşmələr bu Maddənin 1-ci 

və 2-ci paraqraflarının müddəalarına uyğun olaraq aparılır. 

 

 (b) Əgər həmin danışıqlarda əsas maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında razılıq əldə 

edilərsə, bu Maddənin 3(a) paraqrafının müddəaları tətbiq edilir. 
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 (c) Əgər danışıqlara icazə verildikdən sonra altmış günlük dövr ərzində, və ya 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN müəyyən edəcəkləri daha uzun dövr ərzində əsas 

maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında razılıq əldə edilməzsə, razılığa gələn tərəflər 

məsələ ilə əlaqədar RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ müraciət edə bilərlər.  

 

 (d) Belə müraciət edildikdə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR dərhal məsələni yoxlayırlar 

və həll yolunu tapmaq məqsədilə öz rəylərini əsas maraqlı razılığa gələn tərəflərə təqdim edirlər. 

Məsələnin həlli tapıldıqda, 3(b) paraqrafının müddəaları əsas maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında 

razılıq əldə edildiyi kimi tətbiq edilirlər. Əgər əsas maraqlı razılığa gələn tərəflər arasında heç bir həll 

yolu tapılmazsa, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR iddiaçı razılığa gələn tərəfin səbəbsiz olaraq adekvat 

kompensasiya təklif edə bilmədiyini müəyyən etmədikdə iddiaçı razılığa gələn tərəf güzəştə dəyişiklik 

edə və ya onu ləğv edə bilər.* Belə bir addım atıldıqda, güzəşt barədə ilkin danışıqların aparıldığı 

istənilən razılığa gələn tərəf, 4(a) paraqrafına uyğun olaraq əsas təchizat marağına malik olduğu müəyyən 

edilən istənilən razılığa gələn tərəf və 4(a) paraqrafa uyğun olaraq əhəmiyyətli dərəcədə marağa malik 

olduğu müəyyən edilən istənilən razılığa gələn tərəf belə addım atıldıqdan sonra altı aydan gec 

olmayaraq, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ləğv barədə yazılı bildiriş aldıqları gündən otuz gün 

keçdikdən sonra iddiaçı razılığa gələn tərəf ilə barəsində əvvəlcədən danışıqlar aparılan əsas etibarilə 

ekvivalent olan güzəştlərə dəyişiklik edə və ya onları ləğv edə bilər. 

 

 

5. 1958-ci il yanvarın 1-nə qədər və paraqraf 1-də nəzərdə tutulmuş istənilən dövrün sonuna qədər 

razılığa gələn tərəf RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bildiriş verərək 1-ci və 3-cü paraqrafların 

müddəalarına uyğun olaraq gələn dövr üçün müvafiq Cədvələ düzəliş etmək hüququnu qoruya bilər. Əgər 

razılığa gələn tərəf bunu edərsə, başqa razılığa gələn tərəflər eyni prosedurlara uyğun olaraq, həmin dövr 

ərzində, həmin razılığa gələn tərəflə əvvəlcədən barəsində danışıqlar apardıqları güzəştlərə düzəliş etmək 

və ya onları ləğv etmək hüququna malik olurlar.  

 

XXVIII Maddə bis 

 

Tarif Danışıqları 

 

1. Saziş tərəfləri qəbul edirlər ki, gömrük rüsumları tez-tez ticarətə ciddi maneələr törədir; buna görə 

də, idxal və ixrac üzrə tariflərin və digər ödənişlərin ümumi səviyyəsinin əsaslı şəkildə endirilməsinə və 

xüsusilə də, hətta minimum həcmlərdə idxala mənfi təsir göstərən belə yüksək tariflərin endirilməsinə 

yönəlmiş, bu Sazişin məqsədlərinə və fərdi razılığa gələn tərəflərin fərqlənən ehtiyaclarına lazımınca 

riayət edilməklə aparılan qarşılıqlı və hər iki tərəf üçün əlverişli danışıqlar beynəlxalq ticarətin 

genişlənməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR vaxtaşırı 

belə danışıqlar təşkil edə bilərlər.    

 

2. (a) Bu Maddəyə əsasən danışıqlar məhsul-məhsul seçmə prinsipi əsasında və ya maraqlı 

razılığa gələn tərəflərin qəbul etdikləri çoxtərəfli prosedurların tətbiq edilməsilə aparıla bilər. Belə 

danışıqlar rüsumların aşağı salınmasına, rüsumların mövcud səviyyələrdə saxlanılmasına və ya 

məhsulların müəyyən kateqoriyalarına fərdi rüsumların və ya orta rüsumların müəyyən edilmiş 

səviyyələri aşmayacaqlarına dair öhdəliklərinə yönəldilə bilər. Aşağı səviyyəli rüsumların qaldırılması 

əleyhinə öhdəlik və ya rüsumdan azad rejim, prinsip etibarilə, yüksək rüsumların endirilməsinə eyni 

uyğun bir güzəşt kimi qəbul edilir. 

  

 (b) Saziş tərəfləri qəbul edirlər ki, ümumilikdə, çoxtərəfli danışıqlarda müvəffəqiyyət öz 

xarici ticarətlərinin böyük hissəsini bir-biri ilə aparan bütün razılığa gələn tərəflərin iştirakından asılı ola 

bilər.  
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3. Danışıqlar: 

 

 (a) fərdi razılığa gələn tərəflərin və fərdi sənayelərin ehtiyacları; 

 

(b) az inkişaf etmiş ölkələrin öz iqtisadiyyatlarına yardım göstərmək məqsədilə tarif 

müdafiəsindən daha dəyişik istifadəyə olan ehtiyacları və bu ölkələrin qazanc 

məqsədlərilə tariflərin saxlanılmasına olan xüsusi ehtiyacları; və 

 

(c) maraqlı razılığa gələn tərəflərin maliyyə,* inkişaf, strateji və digər ehtiyaclar da daxil 

olmaqla, bütün digər əlaqədar şərtləri nəzərə almaqla bərabər imkan yaradan əsasda 

aparılır. 

 

 

XXIX Maddə 

 

Bu Sazişin Havana Nizamnaməsi ilə Əlaqəsi 

 

1. Saziş tərəfləri Havana Nizamnaməsinin I-VI Hissələrinin və IX Hissəsinin ümumi prinsiplərinə, 

öz konstitusion prosedurlarına uyğun olaraq onu qəbul edənə qədər, özlərinin tam icraedici səlahiyyətləri 

ilə riayət edəcəklərini öhdələrinə götürürlər.* 

 

2. Bu Sazişin II Hissəsi Havana Nizamnaməsi qüvvəyə minən tarixdən dayandırılır.  

 

3. Əgər 30 sentyabr 1949-cu ilə qədər Havana Nizamnaməsi qüvvəyə minməzsə, razılığa gələn 

tərəflər bu Sazişə düzəlişlərin, əlavələrin edilməsini və ya onun davam etdirilməsini razılaşdırmaq 

məqsədilə 31 dekabr 1949-cu ilə qədər görüşəcəklər.   

 

4. Əgər nə vaxtsa Hava Nizamnaməsinin fəaliyyəti dayandırılmalı olarsa, RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR bunun ardınca bu Sazişə düzəlişlərin, əlavələrin edilməsini və ya onun davam etdirilməsini 

razılaşdırmaq məqsədilə mümkün qədər tez bir vaxtda görüşürlər. Belə bir razılıq əldə edilənə qədər bu 

Sazişin II Hissəsi yenidən qüvvəyə minir; Bu Şərtlə ki, XXIII Maddədən başqa II Hissənin müddəaları 

sonra Havana Nizamnaməsinə daxil edildikləri formada yalnız zəruri dəyişikliklər edilərək əvəz edilir; və 

eləcə də Bu Şərtlə ki, heç bir razılığa gələn tərəf üçün Havana Nizamnaməsinin fəaliyyəti dayandırıldığı 

vaxtda məcburi olmayan hər hansı bir müddəa məcburi olmur. 

 

5. Əgər hər hansı bir razılığa gələn tərəf Havana Nizamnaməsini onun qüvvəyə mindiyi tarixə qədər 

qəbul etməzsə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Sazişin belə razılığa gələn tərəf ilə digər razılığa 

gələn tərəflər arasında olan əlaqələrə mənfi təsir göstərdiyinə görə orada əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə və əgər ediləcəksə, hansı yolla ediləcəyi barədə razılığa gəlmək məqsədilə məşvərət edirlər. Belə 

razılaşmaya qədər belə razılığa gələn tərəf ilə digər razılığa gələn tərəflər arasında bu Sazişin II 

Hissəsinin müddəalarının tətbiqi, bu Maddənin 2-ci paraqrafının müddəalarına baxmayaraq davam 

edəcək. 

 

6. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Üzvləri olan razılığa gələn tərəflər Havana Nizamnaməsinin hər 

hansı bir müddəasının fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədilə bu Sazişin müddəalarından istifadə 

etmirlər. Bu paraqrafın əsasını təşkil edən prinsipin Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Üzvü olmayan 

istənilən razılığa gələn tərəfə tətbiqi bu Maddənin 5-ci paraqrafına uyğun razılıq əsasında ola bilər.  

 

XXX Maddə 

 

Düzəlişlər 
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1. Bu Sazişdə dəyişikliyin nəzərdə tutulduğu hallardan başqa, bu Sazişin I Hissəsinin müddəalarına 

və ya XXIX Maddənin müddəalarına və ya bu Maddənin müddəalarına edilən düzəlişlər bütün razılığa 

gələn tərəflər onları qəbul etdikdən sonra qüvvəyə minir və bu Sazişə başqa düzəlişlər isə, onları qəbul 

edən o razılığa gələn tərəflərə nəzərən, razılığa gələn tərəflərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qəbul 

edildikdən və bundan sonra hər bir başqa razılığa gələn tərəfin bunu qəbulundan sonra qüvvəyə minir.  

 

2. Bu Sazişə düzəlişləri qəbul edən istənilən razılığa gələn tərəf qəbul aktını RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRİN müəyyən edə biləcəkləri dövr ərzində saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Baş Katibinə verir. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR qərara ala bilərlər ki, bu Maddəyə əsasən qüvvəyə 

minən hər hansı düzəliş elə xarakterdədir ki, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN müəyyən etdikləri 

dövr ərzində onu qəbul etməyən hər hansı razılığa gələn tərəf bu Sazişdən çıxa və ya RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN razılığı ilə razılığa gələn tərəf olaraq qala bilər.  

 

XXXI Maddə 

 

Çıxış 

 

 İstənilən razılığa gələn tərəf, XVIII Maddənin 12-ci paraqrafının, XXIII Maddənin və ya XXX 

Maddənin 2-ci paraqrafının müddəalarına xələl gətirmədən bu Sazişdən çıxa bilər və ya beynəlxalq 

cavabdehliyi olduğu və həmin vaxtda xarici ticarət əlaqələrinin və bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş digər 

məsələlərin həyata keçirilməsində tam muxtariyyətə malik olan istənilən ayrılmış gömrük ərazilərinin 

adından ayrılıqda çıxa bilər. Çıxış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin çıxış barədə yazılı 

bildiriş aldığı gündən sonra altı ay başa çatdıqda qüvvəyə minir. 

 

XXXII Maddə 

 

Razılığa gələn tərəflər 

 

1. Bu Sazişin Razılığa gələn Tərəfləri dedikdə, bu Sazişin müddəalarını XXVI və ya XXXIII 

Maddələrə əsasən və ya Müvəqqəti Tətbiq Protokoluna uyğun olaraq tətbiq edən dövlətlər başa 

düşülürlər. 

 

2. Bu Sazişin XXVI Maddənin 6-cı paraqrafına uyğun olaraq qüvvəyə minməsindən sonra istənilən 

vaxt bu Sazişin XXVI Maddənin 4-cü paraqrafına uyğun olaraq qəbul etmiş razılığa gələn tərəflər onu 

qəbul etməmiş istənilən razılığa gələn tərəfin razılığa gələn tərəf olmasına xitam verildiyini qərara ala 

bilərlər. 

 

 

 

 

 

 

XXXIII Maddə 

 

Qəbul olma 

 

 Bu Sazişin tərəfi olmayan dövlət və ya öz xarici ticarət əlaqələrinin və bu Sazişdə nəzərdə tutulan 

digər məsələlərin həyata keçirilməsində tam muxtariyyətə malik olan müstəqil gömrük ərazisi adından 

fəaliyyət göstərən dövlət belə dövlət ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR arasında razılaşdırılmalı olan 
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şərtlərlə öz adından və ya həmin ərazinin adından bu Sazişə qoşula bilər. Bu paraqrafa əsasən RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN qərarları üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilirlər. 

 

XXXIV Maddə 

 

Əlavələr 

 

 Bu Sazişə əlavələr bu Sazişin bir tərkib hissəsidir.  

 

XXXV Maddə 

 

Ayrı-ayrı Razılığa gələn Tərəflər arasında bu Sazişin tətbiq edilməməsi 

 

1. Əgər:   

 

(a) həmin iki razılığa gələn tərəf bir-biri ilə tariflərə dair danışıqlara başlamamışlarsa, və  

 

(b) həmin razılığa gələn tərəflərdən biri başqa birisi razılığa gələn tərəf olduqda, belə 

təyinatla razılaşmazsa, 

  

 bu Saziş və ya alternativ olaraq bu Sazişin II Maddəsi istənilən razılığa gələn tərəf ilə 

istənilən digər razılığa gələn tərəf arasında tətbiq edilmir. 

 

2. İstənilən razılığa gələn tərəfin sorğusu ilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Maddənin xüsusi 

hallarda fəaliyyətini yoxlaya və müvafiq tövsiyələr verə bilərlər.   

 

IV HİSSƏ* 

 

TİCARƏT VƏ İNKİŞAF 

 

XXXVI Maddə 

 

Prinsiplər və Məqsədlər 

 

1.* Razılığa Gələn Tərəflər, 

 

(a) bu Sazişin əsas məqsədlərinə bütün razılığa gələn tərəflərin yaşayış səviyyələrinin 

qaldırılmasının və iqtisadiyyatlarının ardıcıl inkişafının daxil olduğunu yadda saxlayaraq, 

eləcə də bu məqsədlərin həyata keçirilməsinin xüsusilə zəif inkişaf etmiş razılığa gələn 

tərəflər üçün vacib olduğunu nəzərə alaraq; 

 

(b) zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ixracdan qazanclarının onların iqtisadi 

inkişaflarında mühüm rol oynaya biləcəyini və bu yardımın həddinin zəif inkişaf etmiş 

razılığa gələn tərəflərin çox mühüm idxal üçün ödədikləri məbləğlərdən, onların ixracının 

həcmindən, eləcə də bu ixrac müqabilində alınan məbləğlərdən asılı olduğunu nəzərə 

alaraq;  

 

(c) zəif inkişaf etmiş ölkələrin və başqa ölkələrin yaşayış səviyyələri arasındakı böyük fərq 

olduğunu qeyd edərək; 
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(d) fərdi və ümumi addımların zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin iqtisadiyyatlarının 

inkişafına yardım göstərmək və bu ölkələrdəki yaşayış səviyyələrinin sürətlə inkişafına 

nail olmaq üçün vacib olduğunu qəbul edərək;                                                                                           

 

(e) beynəlxalq ticarətin iqtisadi və sosial irəliləyişə nail olmağın bir vasitəsi kimi bu Maddə 

irəli sürülən məqsədlərə uyğun qanunlarla və prosedurlarla - və belə qanunlara və 

prosedurlara uyğun olan tədbirlərlə - tənzimlənməli olduqlarını qəbul edərək;  

 

(f) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin öz 

ticarətlərinə və inkişaflarına yardım məqsədilə xüsusi tədbirlərdən istifadə etmələrinə 

şərait yarada bildiklərini qeyd edərək;   

 

aşağıdakı kimi razılığa gəlirlər. 

 

2. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ixracdan qazanclarının sürətli və davamlı şəkildə 

artırılmasına ehtiyac var.  

 

3. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin özlərinin iqtisadi inkişafı məqsədilə beynəlxalq 

ticarətin inkişafında paylarının təmin edilməsinə yönəlmiş müsbət səylərə ehtiyac var.  

 

4. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin əsas məhsulların məhdud həcmdə ixracından davamlı 

asılılıqlarını nəzərə almaqla* imkan daxilində həmin məhsulların dünya bazarlarına çıxarılması üçün ən 

geniş miqyasda daha əlverişli və məqbul şəraitlər yaradılmasına, xüsusilə də, sabit, ədalətli və sərfəli 

qiymətlərə nail olmaq üçün nəzərdə tutulan tədbirlər də daxil olmaqla, lazım olduqda bu məhsulların 

dünya bazarlarındakı şəraitin sabitləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər 

hazırlamaqla belə ölkələrin iqtisadi inkişafı üçün onları artan resurslarla təmin etmək məqsədilə onların 

ixracdan real qazanclarının dinamik və sabit artımına və dünya üzrə ticarətin və tələbatın genişlənməsinə 

şərait yaratmağa ehtiyac var.   

 

5. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin iqtisadiyyatlarının strukturunun şaxələndirilməsi* və 

əsas məhsulların ixracından həddən artıq asılılığın aradan qaldırılması onların iqtisadiyyatlarının sürətli 

inkişafına yardım göstərəcək. Buna görə, zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər üçün hazırda və ya 

potensial olaraq ixrac marağı kəsb edən emal və ya istehsal edilmiş malların bazarlara əlverişli şərtlərlə 

mümkün qədər geniş miqyasda daxil olmaları üçün imkan yaradılmasına ehtiyac var.   

 

6. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ixracdan gəlirin və xarici mübadilədən digər 

qazancların xroniki çatışmazlığına görə mühüm dövlətlərarası əlaqələr və inkişafa iqtisadi yardım 

mövcuddur. Buna görə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ilə beynəlxalq kredit təşkilatları arasında 

onların həmin zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin öz iqtisadi inkişaflarının xeyrinə olduğunu zənn 

etdikləri borcların azaldılmasına daha səmərəli yardım göstərə bilmələri üçün sıx və davamlı əməkdaşlığa 

ehtiyac var.  

 

7. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, digər dövlətlərarası təşkilatlar və Beynəlxalq Millətlər 

Təşkilatı sisteminin fəaliyyətləri zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ticarəti və iqtisadi inkişafı ilə 

əlaqədar olan orqanları və idarələri arasında müvafiq əməkdaşlığa ehtiyac var.  

 

8. İnkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər ticarət danışıqlarında zəif inkişaf etmiş razılığa gələn 

tərəflərin ticarətinə tariflərin və digər maneələrin aradan qaldırılmasına dair götürdükləri öhdəliklərin 

qarşılığını gözləmirlər.* 
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9. Bu prinsiplərin və məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlərin müəyyən edilməsi məqsədilə 

razılığa gələn tərəflər fərdi şəkildə və birlikdə, düşünülmüş və məqsədyönlü səy göstərirlər. 

 

XXXVII Maddə 

 

Öhdəliklər 

 

1. İnkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər ən geniş imkanlardan, başqa sözlə, qanuni səbəblər kimi inkar 

olunmaz səbəblərə görə mümkün olmayan hallar istisna olmaqla, istifadə edərək aşağıdakı müddəaları 

həyata keçirirlər: 

 

(a) zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin, hazırda və ya gələcəkdə konkret ixrac marağı 

olduğu məhsulların qarşısındakı, həmin məhsulların xam və emal edilmiş formaları 

arasında əsassız olaraq fərq qoyan gömrük rüsumları və digər məhdudiyyətlər də daxil 

olmaqla, maneələrin azaldılmasına və ləğv edilməsinə yüksək əhəmiyyət vermək;* 

 

(b) zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin, hazırda və ya gələcəkdə konkret ixrac marağı 

olduğu məhsullara gömrük rüsumlarını və ya qeyri-tarif idxal maneələrini tətbiq 

etməkdən və ya çoxaltmaqdan çəkinmək; və 

 

(c) (i) yeni maliyyə tədbirləri tətbiq etməkdən çəkinmək, və 

 

(ii) maliyyə siyasətinə istənilən düzəliş edildikdə bütövlükdə və ya qismən zəif 

inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ərazilərində istehsal edilən əsas 

məhsulların, xammal və ya emal edilmiş halda, istehlakının artmasına gələcəkdə 

və ya faktiki olaraq ciddi maneə törədən və konkret olaraq həmin məhsullara 

tətbiq edilən maliyyə tədbirlərinin azaldılmasına və ləğv edilməsinə yüksək 

əhəmiyyət vermək. 

 

2. (a) 1-ci paraqrafın (a), (b) və ya (c) subparaqraflarının müddəalarından hər hansı birinin 

yerinə yetirilmədiyi hesab edilərsə, ya həmin müvafiq müddəaları yerinə yetirməyən razılığa gələn tərəf, 

ya da istənilən maraqlı razılığa gələn tərəf məsələ barədə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ hesabat 

verir. 

 

(b) (i) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, istənilən maraqlı razılığa gələn tərəf bunu 

xahiş edərsə və keçirilə bilən istənilən ikitərəfli məsləhətləşmələrə ziyan 

vurmadan, XXXVI Maddədə irəli sürülən məqsədlərə yardım  göstərmək üçün 

haqqında söhbət gedən bütün razılığa gələn tərəflər üçün qənaətbəxş olan həll 

formalarına nail olmaq mövzusunda haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf 

və bütün maraqlı razılığa gələn tərəflər ilə məsləhətləşirlər. Bu 

məsləhətləşmələrin gedişində 1-ci paraqrafın (a), (b), və ya (c) subparaqraflarının 

müddəalarının qüvvəyə minmədikləri hallarda göstərilən səbəblər öyrənilir.  

 

(ii) Fərdi razılığa gələn tərəflərin bəzi hallarda 1-ci paraqrafın (a), (b) və ya (c) 

subparaqraflarının müddəalarının həyata keçirilməsinə başqa inkişaf etmiş 

razılığa gələn tərəflərin birgə iştirakı ilə olduğundan daha asanlıqla nail olmaları 

mümkün olduğuna görə, zəruri olduqda bu barədə məsləhətləşmə aparıla bilər.                                                                       

 

(iii) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN apardıqları məsləhətləşmələr də müvafiq 

hallarda, bu Sazişin məqsədlərinin XXV Maddənin 1-ci paraqrafında göstərildiyi 
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kimi həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan birgə fəaliyyətə dair razılığın əldə 

edilməsinə yönəldilə bilər. 

 

3. İnkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər: 

 

(a) bütövlükdə və ya qismən zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ərazilərində istehsal 

edilmiş məhsulların təkrar satış qiymətlərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə dövlət 

tərəfindən müəyyən edildiyi hallarda ticarətin faydalılıq əmsalını obyektiv səviyyələrdə 

saxlamaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər; 

 

(b) bu məqsədlə zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərdən idxalın daha böyük həcmdə 

inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin* qəbul edilməsini fəal şəkildə nəzərdən 

keçirirlər və bu məqsədlə müvafiq beynəlxalq fəaliyyətdə əməkdaşlıq edirlər; 

 

(c) bu Sazişə əsasən icazə verilən başqa tədbirlərin tətbiq edilməsindən əvvəl həmin razılığa 

gələn tərəflərin əsas maraqlarına mənfi təsir göstərəcəkləri yerlərdə konkret problemləri 

həll etmək və konstruktiv vasitələrin bütün imkanlarını öyrənmək məqsədilə belə 

tədbirlərin tətbiq edilməsini nəzərdən keçirərkən zəif inkişaf etmiş razılığa gələn 

tərəflərin ticarət maraqlarına xüsusi diqqət yetirirlər. 

 

4. Zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər başqa zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin 

ticarətlərinin xeyri üçün IV Hissənin müddəalarının həyata keçirilməsində birgə fəaliyyət göstərməyə, 

belə fəaliyyət onların hazırkı və gələcək fərdi inkişafı, maliyyə və ticarət ehtiyaclarına uyğun olduqda, 

ticarətlərinin keçmiş inkişafını, eləcə də zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ticarət maraqlarını 

bütövlükdə nəzərə alaraq razılaşırlar.   

  

5. 1-4-cü paraqraflarda verilmiş öhdəliklərin həyata keçirilməsində hər bir razılığa gələn tərəf 

istənilən digər maraqlı razılığa gələn tərəfə və ya razılığa gələn tərəflərə bu Sazişin normal prosedurlarına 

əsasən yarana bilən məsələ və ya çətinlik barədə məsləhətləşmələr üçün tam və tez imkan yaradır. 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII Maddə 

 

Birgə Fəaliyyət 

 

1. Saziş tərəfləri bu Saziş çərçivəsində və ümumiyyətlə, XXXVI Maddədə verilmiş məqsədlərin 

həyata keçirilməsinə yardım göstərmək üçün birgə əməkdaşlıq edirlər. 

  

2. Xüsusilə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR: 

 

(a) yeri gəldikcə, beynəlxalq strukturlar vasitəsilə fəaliyyət də daxil olmaqla, zəif inkişaf 

etmiş razılığa gələn tərəflər üçün xüsusi maraq kəsb edən əsas məhsulların dünya 

bazarlarına çıxışının təkmilləşdirilmiş və məqbul şərtlərini təmin etmək məqsədilə və bu 

məhsulların dünya bazarlarında şəraitin sabitləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş tədbirləri, belə məhsulların ixracı üçün sabit, obyektiv və sərfəli 

qiymətlərə nail olmaq üçün  nəzərdə tutulmuş tədbirlər də daxil olmaqla, hazırlamaq 

məqsədilə işlər görürlər; 
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(b) ticarət və inkişaf siyasəti məsələlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun orqanları və 

idarələrilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının 

tövsiyələri əsasında yaradıla bilən istənilən təşkilatlarla da daxil olmaqla, lazımi 

əməkdaşlığa səy göstərirlər; 

 

(c) fərdi zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin inkişaf planlarının və siyasətlərinin 

təhlilində və ixrac potensialının inkişafının təkmilləşdirilməsi və belə inkişaf etmiş 

sənayelərin məhsullarının ixrac bazarlarına çıxışına şərait yaradılması üçün konkret 

tədbirlərin işlənilib hazırlanması məqsədilə ticarət və yardım əlaqələrinin öyrənilməsində 

əməkdaşlıq edirlər, bununla əlaqədar dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə 

iqtisadi inkişaf üçün maliyyə yardımı məsələlərində, ixrac potensialının, bazara dair 

gələcək planların və tələb oluna bilən hər hansı gələcək fəaliyyətin aydın təhlilini əldə 

etmək məqsədilə fərdi zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ticarət və yardım 

münasibətlərinin sistemli şəkildə öyrənilməsində səriştəsi olan təşkilatlarla lazımi 

əməkdaşlığa səy göstərirlər;  

 

(d) zəif inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin ticarətinin artım səviyyəsinə xüsusi istinad 

etməklə dünya üzrə ticarətin inkişafını ardıcıl olaraq nəzərdən keçirir və razılığa gələn 

tərəflərə şəraitdən asılı olaraq münasib hesab edilə bilən tövsiyələr verirlər;  

 

(e) milli siyasətin və qaydaların beynəlxalq miqyasda harmonizasiyası və tənzimləməsi 

vasitəsilə istehsala, daşınmaya və marketinqə təsir edən texniki və kommersiya 

standartları vasitəsilə, eləcə də ticarətə dair artan informasiya axınının və bazarların 

tədqiqatının inkişaf etdirilməsi üçün vasitələrin yaradılması yolu ilə ixracın 

təkmilləşdirilməsi vasitəsilə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün ticarətin genişləndirilməsi 

məqsədilə real metodların axtarışında əməkdaşlıq edirlər; və  

 

(f) zəruri olduqda, XXXVI Maddədə müəyyən edilmiş məqsədlərin həyata keçirilməsinə 

yardım göstərmək və bu Hissənin müddəalarını yerinə yetirmək məqsədilə təşkilati 

strukturlar təsis edirlər. 
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ƏLAVƏ A 
 

I MADDƏNİN 2 (a) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı  

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığından asılı Ərazilər 

 

Kanada 

 

Avstraliya İttifaqı 

 

Avstraliya İttifaqından asılı Ərazilər 

 

Yeni Zelandiya 

 

Yeni Zelandiyadan asılı Ərazilər 

 

Cənub Qərbi Afrika da daxil olmaqla Cənubi Afrika İttifaqı 

 

İrlandiya 

 

Hindistan (1947-ci il aprelin 10-da) 

 

Nyufaundlənd 

 

Cənubi Rodeziya 

 

Birma 

 

Seylon 

 

Yuxarıdakı siyahıda adları verilmiş ərazilərdən bəziləri bəzi məhsullar üzrə iki və ya daha çox 

imtiyazlı qiymətlərə malikdirlər. İstənilən belə ərazi belə məhsulların ən əlverişli rejim dərəcəsi ilə əsas 

təchizatçısı olan başqa razılığa gələn tərəflər ilə razılığa əsasən belə imtiyazlı qiymətləri bütövlükdə ən 

əlverişli rejim dərəcəsində təchizatçılar üçün belə dəyişikliyə qədər qüvvədə olan imtiyazlardan az 

imtiyazlı olmayan bir imtiyazlı qiymətlə əvəz edə bilər. 

 

 Bu Əlavədəki siyahıda verilmiş yalnız iki və ya çox ərazi arasında 1947-ci il aprelin 10-da 

qüvvədə olan daxili vergidə imtiyaz həddini əvəz etmək məqsədilə və ya sonrakı paraqrafda verilmiş 

kəmiyyətə dair imtiyaz tədbirlərinin əvəz edilməsi məqsədilə tarif imtiyazının ekvivalent həddinin tətbiq 

edilməsi tarif imtiyazının həddinin artırılması kimi yozulmur.   

 

 XIV Maddənin 5 (b) paraqrafında istinad edilən imtiyaz tədbirləri soyudulmuş və dondurulmuş 

mal əti və dana əti, dondurulmuş qoyun əti və quzu əti, soyudulmuş və dondurulmuş donuz əti və bekon 

ilə əlaqədar Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya Dövlətləri ilə saziş əsasında razılaşmalara uyğun 

olaraq 1947-ci il 10 apreldə Böyük Britaniyada qüvvədə olanlardır. XX Maddənin (h)6 subparaqrafının 

məqsədi tarif imtiyazları ilə bu tədbirlərin ləğv və ya əvəz edilməsi və haqqında söhbət gedən və ya 

                                                           
6 Mətnin əslində səhvən “I (h) hissə" yazılmışdır. 
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iştirakı olan əsas ölkələr arasında bu məqsədlə imkan daxilində tez bir zamanda danışıqların 

keçirilməsidir.  

 

 1947-ci il aprelin 10-da Yeni Zelandiyada qüvvədə olan lentin icarə vergisi, bu Sazişin 

məqsədləri üçün, I Maddəyə əsasən gömrük vergisi hesab edilir. 1947-ci il aprelin 10-da Yeni 

Zelandiyada qüvvədə olan icarədarların lent kvotası, bu Sazişin məqsədləri üçün, IV Maddəyə əsasən 

ekran kvotası hesab edilir.  

 

 Hindistan və Pakistan dominionları əsas tarix olan 1947-ci il aprelin 10-da yarandıqları üçün 

onların adları yuxarıdakı siyahıda ayrıca olaraq qeyd edilməmişdir. 
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ƏLAVƏ B 
 

I MADDƏ 2 (b) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN FRANSIZ İTTİFAQI ƏRAZİLƏRİNİN 

SİYAHISI 

 

Fransa 

 

Fransız Ekvatorial Afrika (Konqo7 Saziş Hövzəsi və digər ərazilər) 

 

Fransız Qərbi Afrika 

 

Fransız Qəyyumluğunda Kamerun7 

 

Fransız Somali və Tabe ərazilər  

 

Okeaniyada Fransız Əraziləri  

 

Yeni Hebrid Adaları8 Kondominiumunda Fransız Əraziləri 

 

Hind-Çin 

 

Madaqaskar və Tabe ərazilər 

 

Mərakeş (Fransız zonası)7 

 

Yeni Kaledoniya və Tabe ərazilər 

 

Sent-Pyer və Mikelon 

 

Fransız Qəyyumluğunda Toqo7 

 

Tunis 

                                                           
7 Fransa Metropoliyası və Fransız İttifaqı Ərazilərinə idxal üçün. 
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ƏLAVƏ C 
 

I MADDƏ 2 (b) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN BELÇİKA VƏ LYUKSEMBURQ GÖMRÜK 

İTTİFAQINA VƏ NİDERLANDA AİD OLAN ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI 

 

Belçika və Lüksemburq İqtisadi İttifaqı 

 

Belçika Konqo 

 

Ruanda Urundi 

 

Niderland 

 

Yeni Qvineya 

 

Surinam 

 

Niderland Antiliya 

 

İndoneziya Respublikası 

 

 Yalnız Gömrük İttifaqını təşkil edən ərazilərə idxal üçün.  

 

 

ƏLAVƏ D 
 

I MADDƏNİN 2 (b) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA 

AİD OLAN ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI 

 

Amerika Birləşmiş Ştatları (gömrük ərazisi) 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılı ərazilər 

 

Filippin Republikası 

 

  

Bu Əlavədəki siyahıda verilmiş yalnız iki və ya çox ərazi arasında 1947-ci il aprelin 10-da 

qüvvədə olan daxili vergidə imtiyaz həddini əvəz etmək məqsədilə tarif imtiyazının ekvivalent həddinin 

tətbiq edilməsi tarif imtiyazının həddinin artırılması kimi yozulmur.   



GATT 1947 - 48 - 

ƏLAVƏ E 
 

I MADDƏNİN 2 (d) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN ÇİLİ VƏ QONŞU ÖLKƏLƏR 

ARASINDA İMTİYAZ TƏDBİRLƏRİNİN ƏHATƏ ETDİYİ ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI 

 

 Yalnız bir tərəfdən Çili və digər tərəfdən  

 

 1. Argentina 

 

 2. Boliviya 

 

 3. Peru 

 

arasında qüvvədə olan imtiyazlar. 

 

ƏLAVƏ F 
 

I MADDƏNİN 2 (d) PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN LİVAN VƏ SURİYA VƏ QONŞU 

ÖLKƏLƏR ARASINDA İMTİYAZ TƏDBİRLƏRİNİN ƏHATƏ ETDİYİ ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI 

 

 Yalnız bir tərəfdən Livan-Suriya Gömrük İttifaqı və digər tərəfdən 

 

 1. Fələstin 

 

 2. Transiordaniya 

 

arasında qüvvədə olan imtiyazlar. 

 

ƏLAVƏ G 
 

I MADDƏNİN 48-CÜ PARAQRAFINDA İSTİNAD EDİLƏN İMTİYAZIN MAKSİMUM 

HƏDLƏRİNİNİN QƏBUL EDİLDİKLƏRİ TARİXLƏR 

 

Avstraliya…………………………………………………………….15 oktyabr 1946-cı il 

 

Kanada……………………………………………………………………1 iyul 1939-cu il 

 

Fransa………………………………………………………………….1 yanvar 1939-cu il 

 

Livan-Suriya Gömrük İttifaqı………………………………………...30 noyabr 1938-ci il  

 

Cənubi Afrika İttifaqı…………………………………………………….1 iyul 1938-ci il 

 

Cənubi Rodeziya……………………………………………………........1 may 1941-ci il 

 

ƏLAVƏ H 
 

XXVI MADDƏYƏ İSTİNADƏN QƏRAR ÇIXARMAQ MƏQSƏDİLƏ İSTİFADƏ EDİLMƏLİ 

ÜMUMİ XARİCİ TİCARƏTİN FAİZ BÖLGÜLƏRİ 

                                                           
8 Mətnin əslində səhvən "Paraqraf 3" yazılmışdır. 



GATT 1947 - 49 - 

 

(1949-1953-İLLƏR ÜZRƏ ORTA HESABLA) 

 

 Əgər Yaponiya Dövlətinin Ümumi Sazişə daxil olmasına qədər xarici ticarətləri I Sütuna əsasən 

XXVI Maddənin 6-cı paraqrafında nəzərdə tutulmuş belə ticarətin faiz nisbətini əmələ gətirən razılığa 

gələn tərəflər hazırkı Sazişi I Sütuna əsasən qəbul etmiş olarlarsa, I Sütun həmin paraqrafın məqsədləri 

üçün tətbiq edilə bilər. Əgər hazırkı Saziş Yaponiya Dövlətinin daxil olmasına qədər qəbul edilməzsə, 

həmin paraqrafın məqsədləri üçün II sütun tətbiq edilə bilər.  

 
  I Sütun 

(1955-ci il martın 1-də razılığa 

gələn tərəflər) 

II Sütun 

(1955-ci il martın 1-də razılığa 

gələn tərəflər və Yaponiya) 

Avstraliya 3.1 3.0 

Avstriya 0.9 0.8 

Belçika-Lüksemburq 4.3 4.2 

Braziliya 2.5 2.4 

Birma 0.3 0.3 

Kanada 6.7 6.5 

Seylon 0.5 0.5 

Çili 0.6 0.6 

Kuba 1.1 1.1 

Çexoslovakiya 1.4 1.4 

Danimarka 1.4 1.4 

Dominikan Respublikası 0.1 0.1 

Finlandiya 1.0 1.0 

Fransa 8.7 8.5 

Almaniya Federativ Respublikası 5.3 5.2 

Yunanıstan 0.4 0.4 

Haiti 0.1 0.1 

Hindistan 2.4 2.4 

İndoneziya 1.3 1.3 

İtaliya 2.9 2.8 

Niderland Krallığı 4.7 4.6 

Yeni Zelandiya 1.0 1.0 

Nikaraqua 0.1 0.1 

Norveç 1.1 1.1 

Pakistan 0.9 0.8 

Peru 0.4 0.4 

Rodeziya və Nyasalənd  0.6 0.6 

İsveç 2.5 2.4 

Türkiyə 0.6 0.6 

Cənubi Afrika Respublikası 1.8 1.8 

Böyük Britaniya 20.3 19.8 

Amerika Birləşmiş Ştatları 20.6 20.1 

Uruqvay 0.4 0.4 

Yaponiya - 2.3 

 _____ 

100.0 

_____ 

100.0 

 

Qeyd: Bu faiz nisbətləri Tariflər və Ticarət Haqqında Baş Sazişin tətbiq edildiyi bütün ərazilərin ticarəti 

nəzərə alınmaqla hesablanmışlar. 
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I ƏLAVƏ 
 

QEYDLƏR VƏ ƏLAVƏ MÜDDƏALAR 

 

Ad I Maddə 
 

Paraqraf 1 

 

 III Maddənin 2-ci və 4-cü paraqraflarına istinadən I Maddənin 1-ci paraqrafına daxil edilmiş və 

VI Maddəyə istinadən II Maddənin 2 (b) paraqrafına daxil edilmiş öhdəliklər Müvəqqəti Tətbiq 

Protokolunun məqsədləri üçün II Hissəyə daxil edilmiş hesab edilirlər.  

 

 Bu paraqrafda yuxarıda və I Maddənin 1-ci paraqrafında III Maddənin 2-ci və 4-cü paraqraflarına 

edilən çarpaz istinadlar yalnız Protokola Düzəliş Edilməsi barədə II Hissənin və  1948-ci il 14 sentyabr 

tarixli9 Tariflər və Ticarət haqqında Baş Sazişin XXVI Maddəsinin qüvvəyə minməsi ilə III Maddəyə 

düzəliş edildikdən sonra tətbiq edilirlər.  

 

Paraqraf 4 

 

 "İmtiyaz həddi" ifadəsi eyni məhsul üçün ən əlverişli rejim dərəcəsi rüsum qiyməti ilə imtiyazlı 

rüsum qiyməti arasındakı proporsional nisbəti deyil, mütləq fərqi bildirir. Misal üçün: 

 

(1) Əgər ən əlverişli rejim dərəcə qiymət 36 faiz advalor və imtiyazlı qiymət isə 24 faiz 

advalor olarsa, imtiyaz həddi ən əlverişli rejim dərəcəsinin üçdə biri deyil, 12 faiz 

advalor olar; 

 

(2) Əgər ən əlverişli rejim dərəcə qiymət 36 faiz advalor və imtiyazlı qiymət isə ən əlverişli 

rejim dərəcəsinin üçdə ikisi ilə ifadə edilərsə, imtiyaz həddi 12 faiz advalor olar; 

 

(3) Əgər ən əlverişli rejim dərəcə qiymət hər kiloqrama 2 frank və imtiyazlı qiymət isə hər 

kiloqrama 1.50 frank olarsa, imtiyaz həddi hər kiloqrama 0.50 frank olar.   

 

 Qəbul edilmiş prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilən aşağıdakı növ gömrük tədbiri 

imtiyazların ümumi həddinə zidd deyil: 

 

(i) İdxal edilən məhsula, belə məhsula lazımi qaydada tətbiq edilən, tarif təsnifatının və ya 

rüsum qiymətinin, belə təsnifatın və ya qiymətin belə məhsula tətbiqinin, 1947-ci il 

aprelin 10-da müvəqqəti dayandırıldığı və ya fəaliyyət göstərmədiyi hallarda, təkrar 

tətbiq edilməsi; və 

 

(ii) Konkret bir məhsulun idxalının 1947-ci il 10 aprel tarixində təsnifatlaşdırıldığı tarif 

maddəsindən başqa bir tarif maddəsinə əsasən, tarif qanununda belə məhsulun birdən çox 

tarif maddəsinə əsasən təsnifatlaşdırılmasının mümkünlüyü aydın şəkildə nəzərdə tutulan 

hallarda, təsnifatlaşdırılması.  

 

Ad II Maddə 
 

Paraqraf 2 (a) 

 

                                                           
9 Bu Protokol 1948-ci il dekabrın 14-də qüvvəyə minmişdir. 
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 II Maddənin 2 (a) paraqrafında III Maddənin 2-ci paraqrafına edilən çarpaz istinada yalnız 1948-

ci il 14 sentyabr tarixli10 Tariflər və Ticarət haqqında Baş Sazişin XXVI Maddəsinin qüvvəyə 

minməsindən və Protokola Düzəliş II Hissəsində nəzərdə tutulmuş düzəlişin qüvvəyə minməsi ilə III 

Maddəyə edilən düzəlişdən sonra müraciət edilir. 

 

Paraqraf 2 (b) 

 

 I Maddənin 1-ci paraqrafına dair qeydə bax. 

 

Paraqraf 4 

 

 Əvvəlcədən güzəşt barədə danışıqlar aparmış razılığa gələn tərəflər arasında konkret olaraq 

razılaşdırılan hallar istisna olmaqla, bu paraqrafın müddəaları Havana Nizanmnaməsinin 31-ci 

Maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq ediləcəklər.  

 

Ad III Maddə 
 

 Bununla belə 1-ci paraqrafda istinad edilən idxal edilmiş məhsula və ya eyni qəbildən olan yerli 

məhsula tətbiq edilən və məhsul idxal edildikdə idxal edilmə vaxtında və ya nöqtəsində yığılan və ya 

qüvvəyə minən istənilən daxili vergi və ya başqa daxili xərc, və ya istənilən qanun, qayda və ya bu kimi 

tələb paraqraf 1-də istinad edilən növ daxili vergi və ya digər daxili xərc, və ya qanun, qayda və ya tələb 

kimi hesab edilməli və müvafiq olaraq III Maddənin müddəaları ilə müəyyən edilməlidir.  

 

Paraqraf 1 

 

 1-ci paraqrafın yerli dövlətlər və hakimiyyətlər tərəfindən razılığa gələn tərəfin ərazisində 

qoyulmuş daxili vergilərə tətbiq edilməsi XXIV Maddənin sonuncu paraqrafının müddəalarından asılıdır. 

Sonuncu qeyd edilən paraqrafdakı “məntiqli tədbirlər” ifadəsi, məsələn, yerli dövlətlərə III Maddənin 

mətninə texniki cəhətdən uyğun olmamasına baxmayaraq, əslində onun mənasına zidd olmayan daxili 

vergilər tətbiq etmək səlahiyyəti verən qüvvədə olan milli qanunvericiliyin rədd edilməsini, əgər belə 

rəddetmə həmin yerli dövlətlər və ya hakimiyyətlər üçün ciddi maliyyə çətinliklərinə səbəb olarlarsa tələb 

etmir. Yerli dövlətlərin və ya hakimiyyətlərin, III Maddənin həm mətninə, həm də mənasına uyğun 

olmayan, tətbiq etdikləri vergilərlə əlaqədar “məntiqi tədbirlər” ifadəsi razılığa gələn tərəfə keçid dövrü 

ərzində ziddiyyət təşkil edən vergini, əgər sərt addım ciddi inzibati və maliyyə çətinliklərinə səbəb olarsa, 

tədricən ləğv etməyə icazə verir.   

 

Paraqraf 2 

 

 2-ci paraqrafın birinci cümləsinin tələblərinə uyğun olan vergi ikinci cümlənin müddəalarına 

yalnız bir tərəfdən vergi tətbiq edilmiş məhsul ilə digər tərəfdən isə eyni vergi tətbiq edilməyən birbaşa 

rəqib və ya əvəz edilə bilən məhsul arasında rəqabət olan hallarda uyğun olmayan hesab edilə bilər.    

 

                                                           
10 Bu Protokol 1948-ci il dekabrın 14-də qüvvəyə minmişdir. 
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Paraqraf 5 

 

 5-ci paraqrafın birinci cümləsinin müddəalarına uyğun olan qaydaların, həmin qaydaların aid 

olduqları məhsulların hamısının ölkə daxilində kifayət qədər istehsal edildikləri istənilən halda, ikinci 

cümlənin müddəalarına zidd olduqları hesab edilmir. Məhsulların hər biri üçün ayrılmış nisbət və ya 

miqdarın idxal edilən və yerli məsullar arasında obyektiv nisbət təşkil etməsi hər hansı bir qaydanın ikinci 

cümlənin müddəalarına uyğun olmasına əsas ola bilməz.   

 

Ad V Maddə 
 

Paraqraf 5 

 

 Daşınma xərcləri ilə əlaqədar 5-ci paraqrafda müəyyən edilən prinsip buna bənzər şəraitlərdə eyni 

marşrut üzrə daşınan eyni qəbildən olan məhsullara aiddir.  

 

Ad VI Maddə 
 

Paraqraf 1 

 

1. Firmalar birliyi tərəfindən gizli dempinq (yəni, idxal edənin əlaqədar olduğu ixrac edənin hesabda 

verdiyi qiymətdən aşağı, həmçinin ixrac edən ölkədə olan qiymətdən aşağı qiymətə satması) idxal edənin 

malları təkrar satıldığı qiymət əsasında dempinq fərqinin hesablana bildiyi qiymət dempinq formasıdır.   

 

2. Bütün yerli qiymətlərin Dövlət tərəfindən müəyyən edildiyi və öz ticarətinə tam və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə tam inhisara malik olan ölkədən ixrac hallarında 1-ci paraqrafın məqsədləri üçün 

qiymətlərin müqayisə qabiliyyətinin müəyyənlədirilməsində xüsusi çətinliklərin mövcud ola biləcəyi 

qəbul edilir və belə hallarda idxal edən razılığa gələn tərəflər belə bir ölkədə yerli qiymətlərlə ciddi 

müqayisənin heç də həmişə münasib olmaması ehtimalını nəzərə almağın vacib olduğunu aşkar edə 

bilərlər.  

 

Paraqraf 2 və 3 

 

1. Gömrüyə rəhbərlikdə bir çox digər hallarda olduğu kimi razılığa gələn tərəf şübhə yaradan 

dempinq və ya subsidiyalaşdırma hallarında faktların qəti müəyyənləşdirilməsindən əvvəl anti-dempinq 

və ya kompensasiya rüsumunun ödənilməsi üçün məntiqi girov (qiymətli kağız və ya nəğd pul 

qoyulmasını) tələb edə bilər. 

 

2. Çoxsaylı valyuta təcrübələri müəyyən hallarda 3-cü paraqrafa əsasən kompensasiya rüsumları ilə 

ödənilə bilən ixraca subsidiya təşkil edə və ya 2-ci paraqrafa əsasən tədbirlə ödənilə bilən və ölkənin 

valyutasının qismən qiymətdən düşməsi vasitəsilə bir növ dempinq təşkil edə bilərlər. "Çoxsaylı valyuta 

təcrübələri" dedikdə, dövlətlər tərəfindən və ya dövlətlərin sanksiyaları vasitəsilə olan təcrübələr nəzərdə 

tutulur. 

 

Paraqraf 6 (b) 

 

 Bu subparaqrafın müddəalarına əsasən hüquqlardan və ya normal öhdəliklərdən imtinalara, 

vəziyyətdən asılı olaraq, yalnız anti-dempinq və ya kompensasiya rüsumu tətbiq etməyi təklif edən 

razılığa gələn tərəf ərizə verdikdə icazə verilir.   
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Ad VII Maddə 
 

Paraqraf 1 

 

 “Və ya digər ödənişlər” ifadəsi, idxal edilən məhsullara və ya onlarla əlaqədar tətbiq edilən daxili 

vergilərə və ya ona ekvivalent ödənişlərə aid edilməməlidir.  

 

Paraqraf 2 

 

1. "Faktiki dəyərin" hesabdakı qiymət, üstəgəl “faktiki dəyərin” mühüm elementi olan qanuni 

qiymətlər üzrə istənilən daxil edilməmiş xərclər və üstəgəl istənilən qeyri-adi endirim və ya adi rəqabətə 

davamlı qiymətdən digər azaldılma ilə ifadə edilə bildiyini zənn etmək VII Maddəyə uyğun olardı.  

 

2. Saziş tərəfinin” ticarətin adi gedişində … tam rəqabətə davamlı şərtlərlə” ifadəsini alıcının və 

satıcının bir-birindən asılı olmadıqları və qiyməti dəyişə bilən istənilən sövdələşmənin daxil olmadığı 

kimi yozması VII Maddənin 2 (b) paraqrafına uyğun olardı.  

 

3. "Tam rəqabət şərtləri" standartı razılığa gələn tərəfə yalnız müstəsna nümayəndələrə aid olan 

xüsusi endirimli qiymətləri nəzərdən keçirməməyə icazə verir. 

 

4. (a) və (b) subparaqraflarının yazılışı razılığa gələn tərəfə ya (1) idxal edilən malların xüsusi ixrac 

edənin qiymətləri əsasında, ya da (2) bu kimi malların ümumi qiyməti əsasında gömrük məqsədləri üçün 

dəyər təyin etməyə icazə verir.  

 

Ad VIII Maddə 
 

1. VIII Maddə çoxsaylı valyuta məzənnəsinə aid olmadığına görə, 1-ci və 4-cü paraqraflar çoxsaylı 

valyuta təcrübəsinin həyata keçirilməsində bir üsul kimi mübadilə vegilərindən və ya haqlarından istifadə 

edilməsini pisləyirlər; lakin əgər razılığa gələn tərəf Beynəlxalq Valyuta Fondunun razılığı ilə ödənişlər 

balansı məqsədləri üçün çoxsaylı valyuta mübadilə haqqından istifadə edərsə, XV Maddənin 9 (a) 

paraqrafının müddəaları onun mövqeyini tam qoruyur.  

 

2. Əgər məhsullar bir razılığa gələn tərəfin ərazisindən başqa bir razılığa gələn tərəfin ərazisinə 

ixrac edilərkən yalnız mütləq vacib olduqda məhsulun mənbəyi haqqında şəhadətnamələrin təqdim 

edilməsi tələb edilərsə, bu 1-ci paraqrafa uyğun olar.  

 

Ad XI, XII, XIII, XIV və XVIII Maddələr 
 

 XI, XII, XIII, XIV və XVIII Maddələrdə "idxal məhdudiyyətləri" və ya "ixrac məhdudiyyətləri" 

ifadələrinə dövlət-ticarəti əməliyyatları vasitəsilə qüvvəyə minən məhdudiyyətlər daxildir. 

 

Ad XI Maddə 
 

Paraqraf 2 (c) 

 

 Bu paraqrafda "istənilən formada" ifadəsi emalın ilkin mərhələsində və tez korlanan vəziyyətdə 

olduqda təzə məhsulla birbaşa rəqabət aparan və sərbəst idxal edildikdə təzə məhsula məhdudiyyətin 

təsirini poza bilən eyni məhsullara aid edilir.  

 

Paraqraf 2, sonuncu subparaqraf 
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 "Xüsusi faktorlar" ifadəsinə istər yerli və xarici istehsalçılar, istərsə də müxtəlif xarici 

istehsalçılar arasında bu Sazişə əsasən icazə verilməmiş vasitələrlə süni şəkildə yaradılmış fərqlər deyil, 

məhsuldar effektivlikdə olan fərqlər daxildir. 

 

Ad XII Maddə 
 

 RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Maddənin müddəalarına əsasən istənilən məsləhətləşmənin 

keçirilməsində ən yüksək dərəcədə məxfiliyə riayət edirlər.  

 

Paraqraf 3 (c)(i) 

 

 Məhdudiyyət tətbiq edən razılığa gələn tərəflər razılığa gələn tərəfin iqtisadiyyatının əhəmiyyətli 

dərəcədə asılı olduğu istehlak malının ixracına ciddi zərər dəyməsinin qarşısını almağa səy göstərirlər.  

 

Paraqraf 4 (b) 

 

 Qəbul edilir ki, həmin tarix bu Sazişin II və III Hissələri və Giriş Hissəsinə Düzəliş Protokolu ilə 

bu Maddəyə edilmiş düzəlişlərin qüvvəyə minməsindən sonra doxsan gün ərzindədir. Lakin RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏR nəzərdə tutulmuş həmin dövrdə bu subparaqrafın müddəalarının tətbiq edilməsi 

üçün şəraitin münasib olmadığını aşkar etsələr, onlar daha gec tarix müəyyən edə bilərlər; bu Şərtlə ki, bu 

tarix VIII Maddənin, 2-ci, 3-cü və 4-cü Bölmələrin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin 

Maddələrinin öhdəliklərinin həmin Fondun üzvləri olan və xarici ticarətlərinin birlikdə bütün razılığa 

gələn tərəflərin xarici ticarətlərinin ümumi həcminin ən azı əlli faizini təşkil edən razılığa gələn tərəflərə 

tətbiq edildikləri vaxtdan sonra otuz gündən artıq olmasın. 

 

Paraqraf 4 (e) 

 

 Qəbul edilir ki, 4 (e) paraqrafı ödəniş balansı ilə əlaqədar səbəblərə görə kəmiyyətə dair 

məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsinə və ya davam etdirilməsinə heç bir yeni kriteriya əlavə etmir. Onun 

məqsədi yalnız məhdudiyyətləri tətbiq edən razılığa gələn tərəfin tədiyyə balansı ilə əlaqədar 

çətinliklərinin həllinə yardım göstərə bilən subsidiyalar, həddən artıq tariflər, kəmiyyətə dair 

məhdudiyyətlər və ticarət şərtlərinə dəyişikliklər kimi bütün xarici faktorların tam nəzərə alınmasını 

təmin etməkdir.  

 

Ad XIII Maddə 
 

Paraqraf 2 (d) 

 

 "Kommersiya kompensasiyası" kvotaların ayrılması üçün bir qanun kimi qeyd edilmədi, çünki 

hesab edildi ki, dövlət idarələri tərəfindən onun tətbiqi həmişə münasib olmaya bilər.  Bundan əlavə, onun 

münasib olduğu hallarda razılığa gələn tərəf 2-ci paraqrafın açılış cümləsində olan əsas qanuna uyğun 

olaraq bu kompensasiyalardan razılığın əldə edilməsi prosesində istifadə edə bilər. 

 

Paraqraf 4 

 

 XI Maddənin 2-ci paraqrafının sonuncu subparaqrafı ilə əlaqədar “xüsusi faktorlara” dair qeydə 

bax. 

 

Ad XIV Maddə 
 

Paraqraf 1 
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 Bu paraqrafın müddəaları, XII Maddənin 4-cü paraqrafında və XVIII Maddənin 12-ci 

paraqrafında nəzərdə tutulan məsləhətləşmələrdə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN idxal 

məhdudiyyətləri sahəsindəki ayrıseçkiliyin xarakterini, təsirlərini və səbəblərini tam nəzərdən 

keçirmələrinin qarşısını almaq kimi yozulmur.  

 

Paraqraf 2 

 

 2-ci paraqrafda nəzərdə tutulan vəziyyətlərdən biri razılığa gələn tərəfin özünün ayrıseçkilik 

tədbiri olmadan istifadə edə bilməyəcəyini müəyyən etdiyi cari sövdələşmələrin nəticəsində əldə edilmiş 

balanslara yiyələnməsidir.   

 

Ad XV Maddə 
 

Paraqraf 4 

 

 "Pozuntu" sözü, məsələn, bu Sazişin istənilən Maddəsinin hərfinin mübadilə aktı ilə 

pozulmasının, əgər bu Maddənin niyyətindən praktiki olaraq mühüm kənara çıxma baş verməzsə, həmin 

Maddənin pozulması kimi hesab edilmədiyini ifadə etmək üçün nəzərdə tutulur. Beləliklə, özünün ixrac 

etdiyi mallara görə ödənişin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələrinə uyğun olaraq 

mübadiləyə nəzarətinin bir hissəsi kimi, öz valyutasında və ya Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir və ya 

daha çox üzvünün valyutasında alınmasını tələb edən razılığa gələn tərəfin buna görə XI Maddənin və ya 

XIII Maddənin əleyhinə olduğu hesab edilməyəcək. Başqa bir misal olaraq, özünün idxalı 

lisenziyalaşdırma sistemində ayrıseçkiliyin hər hansı əlavə elementinin tətbiq edilməsi məqsədilə deyil, 

icazə verilən mübadiləyə nəzarət vasitələrinin qüvvəyə minməsi üçün malların idxal edilə biləcəkləri 

ölkələr üçün idxal lisenziyasını nəzərdə tutan razılığa gələn tərəfi göstərmək olar. 

 

Ad XVI Maddə 
 

 İxrac edilən məhsulun eyni qəbildən olan məhsullara daxili istehlak üçün nəzərdə tutulduqda 

tətbiq edilən rüsumlardan və ya vergilərdən azad edilməsi, yaxud belə rüsumların və ya vergilərin 

yığılmış həcmindən çox olmayan həcmdə ləğv edilməsi subsidiya hesab edilmir.   

 

Bölmə B 

 

1. B Bölməsində heç nə razılığa gələn tərəfin Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələrinə 

əsasən çoxsaylı mübadilə məzənnələrindən istifadə etməsinin qarşısını almır. 

 

2. B Bölməsinin məqsədləri üçün “əsas məhsul” dedikdə, öz təbii formasında və ya dünya 

ticarətində əhəmiyyətli həcmdə marketinqə görə hazırlamaq üçün adətən tələb olunan kimi emal edilmiş 

formada istənilən ferma, meşə və ya balıqçılıq, yaxud hər hansı mineral məhsul başa düşülür. 

 

Paraqraf 3 

 

1. Saziş tərəfinin əvvəlki müvafiq dövr ərzində həmin məhsulu ixrac etməməsi faktı özlüyündə bu 

razılığa gələn tərəfə özü üçün haqqında söhbət gedən məhsulun ticarətində paya yiyələnmək hüququ təsis 

etməsinə mane olmur.     

 

2. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR ixrac qiymətlərində dəyişmələrdən asılı olmayaraq, məhsulun bəzən 

ixraca yerli bazardakı alıcılar üçün eyni qəbildən olan məhsula təyin edilmiş qiymətə nisbətən ucuz 
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qiymətlə satılmasına səbəb olan əsas istehlak məhsulunun yerli istehsalçılara qaytarılmasının və ya yerli 

qiymətin sabitləşdirilməsi üçün sistemin:  

 

(a) həmçinin məhsulun ixraca yerli bazardakı alıcılar üçün eyni qəbildən olan məhsula təyin 

edilmiş qiymətə nisbətən baha qiymətlə satılmasına səbəb olduğunu və ya buna səbəb 

olmasının nəzərdə tutulduğunu; və 

 

(b) istər istehsalın effektiv tənzimlənməsinə görə olsun, istərsə də yox, başqa razılığa gələn 

tərəflərin maraqlarına səbəbsiz və ya ciddi ziyan vuran ixracı stimullaşdırmadığı şəkildə 

işlədildiyini, yaxud belə işlədilməsinin nəzərdə tutulduğunu qərara alarlarsa, həmin 

sistemin 3-cü paraqrafın mənasına görə ixraca subsidiya cəlb edəcəyi hesab edilmir. 

 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN belə qərarına baxmayaraq, belə bir sistemə əsasən əməliyyatlar 

onların haqqında söhbət gedən məhsul ilə əlaqədar istehsalçılardan yığılan fondlardan əlavə dövlət 

fondlarından tamamilə və ya qismən maliyyələşdirildikləri hallarda 3-cü paraqrafın müddəalarından 

asılıdır. 

 

Paraqraf 4 

 

  4-cü paraqrafın məqsədi odur ki, razılığa gələn tərəflərin 1957-ci ilin sonuna qədər 1958-ci il 

yanvarın 1-dən bütün qalan subsidiyaların ləğvinə dair razılıq əldə etməyə çalışmalıdırlar; və ya bu 

mümkün olmazsa, bundan sonra belə razılığa gəlməyin mümkün olacağı ən tez tarixə qədər dayanmanın 

tətbiqini uzatmaq üçün razılığa gəlsinlər. 

 

Ad Maddə XVII 
 

Paraqraf 1 

 

 Razılığa gələn tərəflərin təsis etdikləri və alqı və ya satqı ilə məşğul olan Marketinq Şuralarının 

əməliyyatları (a) və (b) subparaqraflarının müddəalarının əhatə dairəsinə daxildirlər.  

 

 Razılığa gələn tərəflərin təsis etdikləri və alqı və ya satqı həyata keçirməyən, lakin özəl ticarətə 

dair qaydalar müəyyən edən Marketinq Şuralarının fəaliyyət növləri bu Sazişin müvafiq Maddələri 

tərəfindən tənzimlənirlər.  

 

 Bu Maddənin müddəaları hər hansı bir dövlət müəssisəsi tərəfindən hər hansı bir məhsul üçün 

müxtəlif bazarlarda müxtəlif satış qiymətlərinin təyin edilməsinə mane olmur, bu şərtlə ki, belə fərqli 

qiymətlər ixrac bazarında təklifin və tələbin şərtlərini qarşılamaq məqsədilə ticarət səbəbləri üçün tətbiq 

edilsin. 

 

 

Paraqraf 1 (a) 

 

 Xarici ticarətin fəaliyyətində faydalılıq və keyfiyyət standartlarını təmin etmək məqsədilə tətbiq 

edilən dövlət tədbirləri və ya milli təbii ehtiyatları istismar etmək məqsədilə verilmiş, lakin dövlətə həmin 

müəssisənin ticarət fəaliyyətlərinə nəzarət etmək səlahiyyəti verməyən imtiyazlar “müstəsna və ya xüsusi 

imtiyazlar” təşkil etmir.   
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Paraqraf 1 (b) 

 

 “Məhdud təyinatlı borc” alan ölkə xaricdən tələb olunan vasitələri alarkən bu borcu “kommersiya 

kompensasiyası” kimi nəzərə alırlar.  

 

Paraqraf 2 

 

 “Mallar” ifadəsi kommersiya təcrübəsində başa düşülən məhsullarla məhdudlaşır və xidmətlərin 

alınması və ya satılmasını əhatə etmir.  

 

Paraqraf 3 

 

 Razılığa gələn tərəflərin bu paraqrafa əsasən aparmağa razılaşdıqları danışıqlar rüsumların və 

digər idxal və ixrac ödənişlərinin azaldılmasına və ya bu Sazişin müddəalarına uyğun istənilən digər 

qarşılıqlı məqbul sazişin imzalanmasına yönələ bilər. (II Maddə paraqraf 4 və həmin paraqrafa qeydlərə 

bax.)     

 

Paraqraf 4 (b) 

 

 Bu paraqrafda “idxal əlavəsi” ifadəsi, idxal edilmiş məhsula görə (III Maddənin əhatə 

dairəsindəki daxili vergiləri, daşınmanı, bölüşdürməni, alış, satış və ya emal ilə əlaqədar digər xərcləri və 

qazancın məntiqli fərqini çıxmaq şərtilə) idxal monopoliyası tərəfindən təyin edilən qiymətlə sahilə 

boşaldılmanın da daxil olduğu xərc arasındakı fərqi ifadə edir. 

 

 

Ad XVIII Maddə 
 

 RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR və maraqlı razılığa gələn tərəflər bu Maddəyə əsasən qarşıya 

çıxan məsələlərdə məxfiliyə ən ciddi şəkildə riayət edirlər.     

 

Paraqraf 1 və 4 

 

1. Onlar razılığa gələn tərəfin iqtisadiyyatının “yalnız aşağı yaşayış standartlarını təmin edə 

bildiyini” hesab etdikdə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR həmin iqtisadiyyatın normal vəziyyətini 

nəzərə alır və öz qərarlarını belə razılığa gələn tərəfin birinci dərəcəli ixrac malları üçün müstəsna 

əlverişli şəraitin müvəqqəti mövcud olması nəticəsində yarana bilən müstəsna hallara əsaslandırmırlar.   

 

2. "İnkişafın ilk mərhələlərində" ifadəsi yalnız öz iqtisadi inkişaflarını təzəcə başlamış razılığa gələn 

tərəflərə deyil, həm də xammalların istehsalından həddən artıq asılılığı aradan qaldırmaq üçün 

iqtisadiyyatı sənayeləşmə prosesində olan razılığa gələn tərəflərə aid edilir.  

 

 

 

 

Paraqraf 2, 3, 7, 13 və 22 

 

 Xüsusi sənayelərin yaradılmasına istinad yalnız yeni sənayenin yaradılmasına deyil, həm də yerli 

tələbatın nisbətən az hissəsini təmin edən mövcud sənayedə istehsalın yeni sahəsinin yaradılmasına və 

mövcud sənayenin əsaslı transformasiyasına, onun əsaslı genişlənməsinə aid edilir. Bu həm də hərbi 

əməliyyatlar və ya təbii fəlakətlər nəticəsində dağılmış və ya ciddi zərər çəkmiş sənayenin bərpa 

edilməsinə də aid edilir.  
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Paraqraf 7 (b) 

 

 7 (b) paraqrafına əsasən dəyişikliyi və ya ləğvi iddiaçı razılığa gələn tərəfdən başqa bir razılığa 

gələn tərəf 7 (a) paraqrafına istinad edərək iddiaçı razılığa gələn tərəfin tədbiri tətbiq etdiyi tarixdən 

etibarən altı ay ərzində həyata keçirir və həmin dəyişiklik və ya imtina, barələrində RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏRƏ bildiriş verilən gündən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.   

 

Paraqraf 11 

 

 11-ci paraqrqafdakı ikinci cümlə razılığa gələn tərəfdən məhdudiyyətləri azaltmağın və ya ləğv 

etməyin tələb olunduğu kimi, əgər belə azaltma və ya ləğv etmə müvafiq olaraq XVIII Maddənin 9-cu 

paraqrafına əsasən məhdudiyyətlərin güclənməsinə və ya təsis edilməsinə bəraət qazandıran şəraitlər 

yaratmırsa yozulmur.   

 

Paraqraf 12 (b) 

 

 Paraqraf 12 (b)-də istinad edilən tarix bu Sazişin XII Maddəsinin 4 (b) paraqrafının müddəalarına 

əsasən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN müəyyən etdiyi tarixdir.  

 

Paraqraf 13 və 14 

 

 Hər hansı bir tədbirin təqdim edilməsi qərara alınmazdan və 14-cü paraqrafa əsasən RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bildiriş verməzdən əvvəl razılığa gələn tərəfə haqqında söhbət gedən sənayenin 

mövqeyinin rəqabətə davamlılığını qiymətləndirmək üçün məntiqi vaxt lazım ola biləcəyi qəbul olunur.  

  

Paraqraf 15 və 16 

 

 RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR C Bölməsinə əsasən tədbir görməyi təklif edən razılığa gələn 

tərəfi 16-cı paraqrafına uyğun onlarla məsləhətləşməyə, əgər həmin tədbir nəticəsində ticarəti ciddi mənfi 

təsirə məruz qala biləcək razılığa gələn tərəf onlardan bunu etməyi xahiş edərlərsə dəvət edirlər.                  

 

Paraqraf 16, 18, 19 və 22 

 

1. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN konkret şəraitlərdən və ya məhdudiyyətlərdən asılı olaraq 

təklif edilən tədbir barədə razılaşa biləcəkləri başa düşülür. Əgər həmin tədbir görüldüyü kimi rəqabətin 

şərtlərinə uyğun gəlmirsə, həmin həddə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN razılığa gəlmədikləri tədbir 

hesab ediləcək. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN hər hansı bir tədbir barəsində nəzərdə tutulmuş dövr 

üçün razılığa gəldikləri hallarda haqqında söhbət gedən razılığa gələn tərəf, tədbirin görülməsində ilkin 

olaraq nəzərdə tutulan məqsədə çatmaq üçün tədbirin daha uzun müddətdə saxlanılmasının tələb 

olunduğunu aşkar edərsə, C və ya D Bölmələrinin, vəziyyətdən asılı olaraq, müddəalarına və 

prosedurlarına əsasən həmin dövrün uzadılması üçün RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ müraciət edə 

bilər.   

 

2. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN, bir qayda olaraq, razılığa gələn tərəfin iqtisadiyyatının çox 

asılı olduğu bir məhsulun ixracına ciddi ziyan vurma ehtimalı olan tədbir barədə razılığa gəlməkdən 

çəkinəcəkləri gözlənilir.  

 

Paraqraf 18 və 22 
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 “Başqa razılığa gələn tərəflərin maraqları tələb olunduğu kimi müdafiə edilir” ifadəsi hər bir 

halda həmin maraqların qorunmasının ən münasib üsulunun nəzərdən keçirilməsi üçün kifayət qədər 

azadlığın verilməsini nəzərdə tutur. Misal üçün, müvafiq üsul razılığa gələn tərəfin bu Sazişin başqa 

Maddələrindən yayınma müddətində qüvvədə olan C və D Bölmələrinə əsaslanaraq tətbiq etməli olduğu 

əlavə güzəşt və ya istənilən digər razılığa gələn tərəfin 18-ci paraqrafa istinad edərək həmin tədbirin 

tətbiqinə görə əhəmiyyətli dərəcədə ziyana bərabər olan güzəşti müvəqqəti dayandırması şəklində ola 

bilər. Belə razılığa gələn tərəfin güzəştin belə müvəqqəti dayandırılması vasitəsilə öz maraqlarını 

qorumaq hüququ olacaq; bu Şərtlə ki, razılığa gələn tərəfin tətbiq etdiyi tədbir 4 (a) paraqrafının əhatə 

dairəsinə daxil olduğu halda RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR təklif edilən kompensasiya güzəştinin 

həddinin adekvat olduğunu müəyyən etdikdə bu hüquqdan istifadə edilməsin.  

 

Paraqraf 19 

 

 19-cu paraqrafın müddəalarının sənayenin 13-cü və 14-cü paraqraflara qeyddə istinad edilən 

“məntiqi müddətdən” sonra mövcud olduğu hallara aid olduğu və XVIII Maddənin 4 (a) paraqrafının 

əhatə dairəsində olan razılığa gələn tərəfin yeni yaradılmış sənaye ilə əlaqədar, hətta ödənişlər balansının 

təmin etdiyi idxal məhdudiyyətlərindən təsadüfi müdafiədən faydalandığına baxmayaraq, 17-ci paraqraf 

da daxil olmaqla, C Bölməsinin başqa müddəalarına müraciət etmək hüququndan məhrum edilməsi kimi 

yozulmalı olmadığı nəzərdə tutulur.  

 

Paraqraf 21 

 

 Əgər 17-ci paraqrafa uyğun olaraq başlanmış hər hansı bir fəaliyyət ləğv edilərsə və ya əgər 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 17-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş doxsan günlük vaxt həddinin başa 

çatmasından sonra təklif edilən tədbir barədə razılığa gələrlərsə, 21-ci paraqrafın müddəalarına əsasən 

görülmüş istənilən tədbir dərhal ləğv edilir.  

 

Ad XX Maddə 
 

Subparaqraf (h) 

 

 Bu subparaqrafda nəzərdə tutulan istisna İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən onun 1947-ci il 28 

mart tarixli 30 (IV) qətnaməsində təsdiq edilən prinsiplərə uyğun olan istənilən istehlak malına dair sazişə 

aiddir. 

 

Ad XXIV Maddə 
 

Paraqraf 9 

 

 Belə başa düşülür ki, I Maddənin müddəalarına əsasən gömrük ittifaqının və ya azad ticarət 

zonasının üzvü olan əraziyə imtiyazlı gömrük qiymətilə idxal edilmiş məhsul belə ittifaqın və ya ərazinin 

başqa üzvünun ərazisinə təkrar idxal edildikdə, sonuncu üzvün artıq ödənilmiş rüsumla həmin məhsulun 

birbaşa öz ərazisinə idxal edildiyi halda olduğu kimi ödənilməli olan istənilən daha yüksək rüsum 

arasında fərqə bərabər rüsumu yığmalı olduğu tələb olunur. 

 

Paraqraf 11 

 

 Öz aralarında müəyyən ticarət razılaşmalarını yerinə yerirmək üçün Hindistan və Pakistan 

tərəfindən qəbul edilmiş tədbirlər razılaşdırıldıqdan sonra bu Sazişin konkret müddəalarından ayrıla 

bilərlər, lakin bu tədbirlər ümumilikdə Sazişin məqsədlərinə uyğun olaraq qalırlar.  
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Ad XXVIII Maddə 
 

 Gələcək tarif dəyişikliklərinin təfərrüatlarının vaxtından əvvəl açılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR və haqqında söhbət gedən hər razılığa gələn tərəf 

danışıqların və məsləhətləşmələrın imkan daxilində ən yüksək səviyyədə məxfilik şəraitində aparılması 

barədə razılığa gəlməlidirlər. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bu Maddəyə istinad edilməsi 

nəticəsində milli tariflərdəki bütün dəyişikliklər barədə dərhal məlumat verilir.  

 

Paraqraf 1 

 

1. Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR üç illik dövrdən başqa bir dövr müəyyən edirlərsə, 

razılığa gələn tərəf XXVIII Maddənin 1-ci paraqrafına və ya 3-cü paraqrafına əsasən belə başqa dövrün 

başa çatmasından sonra birinci gün hərəkət edə bilər və RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR yenidən başqa 

bir dövr nəzərdə tutmazlarsa, sonrakı dövrlər belə nəzərdə tutulmuş dövrlərin başa çatmasından sonra üç 

illik dövrlər olacaq.   

 

2. 1958-ci il yanvarın 1-də və 1-ci paraqrafa uyğun olaraq müəyyən edilən digər tarixlərdə razılığa 

gələn tərəf “güzəşti … düzəliş edə və ya onu ləğv edə bilər” müddəası o deməkdir ki, belə gündə və hər 

dövrün axırından sonra ilk gün II Maddəyə əsasən belə razılığa gələn tərəfin hüquqi öhdəliyi dəyişir; bu o 

demək deyil ki, onun gömrük tariflərindəki dəyişikliklər mütləq həmin gün qüvvəyə minməlidir. Əgər bu 

Maddəyə əsasən aparılan danışıqlar nəticəsində tarif dəyişikliyi yubanarsa, istənilən ödəniş güzəştlərinin 

qüvvəyə minməsi də eyni ilə yubanır.  

 

3. 1958-ci yanvarın 1-nə və ya istənilən sonrakı dövrün başa çatma tarixinə qədər nə altı aydan tez, 

nə də üç aydan gec müvafiq Cədvəldə verilmiş istənilən güzəştə düzəliş etmək və ya güzəşti geri 

götürmək istəyən razılığa gələn tərəf bu barədə RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bildiriş verməlidir. 

Bundan sonra RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR 1-ci paraqrafda istinad edilən danışıqların və 

məsləhətləşmələrin aparılacağı razılığa gələn tərəfi və ya razılığa gələn tərəfləri müəyyən edirlər. Belə 

müəyyən edilmiş istənilən razılığa gələn tərəf həmin müddət başa çatana qədər razılığın əldə edilməsi 

məqsədilə iddiaçı razılığa gələn tərəf ilə belə danışıqlarda və ya məsləhətləşmələrdə iştirak edir. XXVIII 

Maddənin 1, 2 və 3-cü paraqraflarına uyğun olaraq Cədvəllərin etibarlılıq müddətinin hər hansı tərzdə 

uzadılması belə danışıqlardan sonra Cədvəllərə düzəliş kimi hesab olunur. RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR 1958-ci il yanvarın 1-nə qədər və ya 1-ci paraqrafa uyğun olaraq təyin edilmiş istənilən 

başqa tarixə qədər altı ay ərzində çoxtərəfli tarif danışıqları təşkil edərlərsə, onlar belə danışıqlara hazırlıq 

tədbirlərinə bu paraqrafda istinad edilən danışıqların aparılması üçün münasib prosedurlar da daxil 

edirlər.  

 

4. Güzəşt barəsində ilkin olaraq danışığın aparıldığı istənilən razılığa gələn tərəfdən əlavə əsas 

təchizat marağı olan istənilən razılığa gələn tərəfin danışıqda iştirakının nəzərdə tutulmasının məqsədi 

güzəştin təsirinə məruz qalan ticarətdə güzəşt barəsində ilkin olaraq danışığın aparıldığı razılığa gələn 

tərəfdən daha böyük payı olan razılığa gələn tərəfin bu Sazişə əsasən istifadə etdiyi saziş hüququnu 

qorumaq imkanına yiyələnməsini təmin etməkdir. Digər tərəfdən, danışıqların həcminin danışıqları və 

sazişi XXVIII Maddəyə uyğun olaraq nə ehtiyac olmadan çətinləşdirməsi, nə də bu Maddənin gələcəkdə 

ondan irəli gələn güzəştlərin tətbiqində maneələr yaratması məqsədi güdülmür. Müvafiq olaraq, 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR yalnız razılığa gələn tərəfin, əgər həmin razılığa gələn tərəf 

danışıqlara qədər məntiqli dövr ərzində iddiaçı razılığa gələn tərəfin bazarında güzəştlər barədə 

əvvəlcədən danışıqlar aparılmış və ya RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN qənaətincə, iddiaçı razılığa 

gələn tərəfin riayət etdiyi kəmiyyətə dair ayrıseçkili məhdudiyyətlər olmadan belə paya malik ola bilən 

razılığa gələn tərəfdən daha böyük paya malik olmuş olarsa, əsas təchizat marağına malik olduğunu 

müəyyən etməlidirlər. Buna görə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN birdən çox razılığa gələn tərəfin, 



GATT 1947 - 61 - 

və ya təxmini bərabərliyin olduğu müstəsna hallarda, ikidən çox razılığa gələn tərəflərin əsas təchizat 

marağına malik olduqlarını müəyyən etmələri münasib olmaz.   

 

5. 1-ci paraqrafın 4 saylı qeydində əsas təchizat marağının müəyyən edilməsinə baxmayaraq, 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR əgər nəzərdə tutulan güzəşt belə razılığa gələn tərəfin ümumi ixracının 

əsas hissəsini təşkil edən ticarətə mənfi təsir göstərərsə müstəsna hallarda razılığa gələn tərəfin əsas 

təchizat marağına malik olduğunu müəyyən edə bilərlər. 

 

6. Əsas təchizat marağı olan istənilən razılığa gələn tərəfin danışıqlarda iştirakı üçün, eləcə də 

razılığa gələn tərəfin dəyişiklik və ya ləğv etməyə çalışdığı güzəştdə əhəmiyyətli marağa malik istənilən 

razılığa gələn tərəf ilə məsləhətləşməsi üçün şərtin onu, təklif edilən ləğvin və ya dəyişikliyin edildiyi 

vaxtda ticarətin şərtlərinə əsasən nəticə çıxararaq və iddiaçı razılığa gələn tərəfin tətbiq etdiyi kəmiyyətə 

dair istənilən ayrıseçkilik məhdudiyyətlərinə düzəliş edərək, kompensasiya ödəməyə məcbur edən və ya 

nəzərdə tutulan ləğvdən və ya dəyişiklikdən daha böyük məbləğdə təkrar ödəniş həyata keçirməyə 

məcbur edən təsirə malik olmalı olduğu nəzərdə tutulmur.   

 

7. “Əhəmiyyətli maraq” ifadəsi dəqiq deyil və RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR üçün çətinliklər 

yarada bilər. Lakin onun yalnız güzəştə dəyişiklik etmək və ya onu ləğv etməyə çalışan razılığa gələn 

tərəfin bazarında əhəmiyyətli paya malik olan və ya ixracına mənfi təsir göstərən kəmiyyətə dair ayrı-

seçkilik məhdudiyyətləri olmadıqda məntiqi olaraq malik ola bilən, razılığa gələn tərəflərə aid olduğu 

kimi yozulması nəzərdə tutulur.  

 

Paraqraf 4 

 

1. Danışıqlara daxil olmağa icazə üçün istənilən xahişlə birlikdə bütün əlaqədar statistik və digər 

məlumatlar da təqdim edilirlər. Belə xahişlə əlaqədar qərar xahişin verildiyi gündən sonra otuz gün 

ərzində qəbul edilir.  

 

2. Müəyyən razılığa gələn tərəflərə, nisbətən az miqdarda olan ilkin mallara geniş ölçüdən asılı 

olaraq və onların iqtisadiyyatının diversifikasiyasını həyata keçirməkdə mühüm vasitə kimi və ya mühüm 

gəlir mənbəyi kimi tarifə əsaslanaraq, yalnız XXVIII Maddənin 1-ci paraqrafına əsasən güzəştlərə düzəliş 

edilməsi və ya onların ləğvi məqsədilə danışıq aparmağa icazə verilməsi belə bir vaxtda onların gələcəkdə 

lazımsız olacaq dəyişikliklər və ya ləğv etmələrinə səbəb ola bilər. Belə bir vəziyyətin qarşısını almaq 

üçün RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR tarif hədlərinin bu Sazişin Cədvəllərinin sabitliyinə təhlükə 

yaradacaq qədər qalxmasına və ya dünya ticarətinin yersiz pozulmasına səbəb olmayacağını və ya buna 

ciddi şəkildə şərait yaratmayacağını hesab edərlərsə, 4-cü paraqrafa əsasən istənilən belə razılığa gələn 

tərəfə danışıqlara daxil olmaq səlahiyyəti verirlər.  

 

3. Gözlənilir ki, hər hansı kiçik bir məsələyə və ya çox məhdud məsələlər qrupuna düzəliş edilməsi 

və ya onların ləğv edilməsi üçün 4-cü paraqrafa əsasən icazə verilmiş danışıqlar adətən altmış gün ərzində 

yekunlaşa bilər. Lakin qəbul edilir ki, belə bir müddət daha çox sayda məsələlərə düzəliş edilməsi və ya 

onların ləğv edilməsi ilə əlaqədar danışıqlar üçün kifayət olmayacaq və buna görə də, RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN daha uzun müddət müəyyən etmələri daha münasib olardı.   

 

4. İddiaçı razılığa gələn tərəf daha uzun müddətə razılıq verməzsə, RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR məsələnin onlara təqdim edilməsindən sonra otuz gün ərzində 4 (d) paraqrafına istinad 

edərək qərar qəbul edirlər.  

 

5. 4 (d) paraqrafına əsasən iddiaçı razılığa gələn tərəfin üzrsüz səbəbdən müvafiq kompensasiya 

təklif edə bilməməsinin müəyyən edilməsində, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN tariflərinin çox 

hissəsini çox aşağı rüsum səviyyələrində müəyyən etmiş və buna görə də, kompensasiya düzəlişi etmək 
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üçün başqa razılığa gələn tərəflərə nisbətən daha az həcmə malik olan razılığa gələn tərəfin xüsusi 

mövqeyini lazımınca nəzərə alacaqları başa düşülür.    

 

 

Ad XXVIII Maddə bis 
 

Paraqraf 3 

 

 Maliyyə ehtiyaclarına istinad rüsumların gəlir aspektini və xüsusilə, ilk növbədə gəlir məqsədi ilə 

tətbiq edilmiş rüsumları və ya belə rüsumlardan yayınmanın qarşısını almaq üçün gəlir rüsumlarının 

tətbiq edildiyi məhsullarla əvəz edilə bilən məhsullara tətbiq edilən rüsumları əhatə etməsi başa düşülür. 

 

Ad XXIX Maddə 
 

Paraqraf 1 

 

 Havana Nizamnaməsinin VII və VIII Bölmələri ümumiyyətlə Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının 

təşkilatı, funksiyaları və prosedurları ilə məşğul olduğuna görə 1-ci paraqrafdan çıxarılmışlar. 

 

Ad IV Hissə 
 

 IV Hissədə işlədilən “inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər” sözləri və “az inkişaf etmiş razılığa 

gələn tərəflər” sözləri Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin üzvü olan inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş 

ölkələrə aid olan kimi başa düşülməlidir.  

 

Ad XXXVI Maddə 
 

Paraqraf 1 

 

 Bu Maddə Düzəliş Protokolu qüvvəyə mindikdə həmin Protokolun 1-ci paraqrafının A Bölməsi, 

XXIX və XXX Maddələr tərəfindən düzəliş ediləcəyinə görə I Maddədə irəli sürülmüş məqsədlərə 

əsaslanır. 11  

 

Paraqraf 4 

 

 “Əsas məhsullar” ifadəsinə kənd təsərrüfatı məhsulları daxildir, bax: B Bölməsi, Ad XVI Maddə 

2-ci paraqraf. 

 

Paraqraf 5 

 

 Diversifikasiya proqramına ümumiyyətlə əsas məhsulların emalı üçün fəaliyyətlərin 

intensivləşdirilməsi və xüsusi razılığa gələn tərəfin vəziyyətini, müxtəlif malların istehsal və istehlakının 

dünya miqyasında perspektivini nəzərə alaraq, istehsal sənayelərinin inkişaf etdirilməsi daxildir.  

 

Paraqraf 8 

 

 “Qarşılıq gözləmirlər” ifadəsi, bu Maddədə irəli sürülmüş məqsədlərə uyğun olaraq, ticarət 

danışıqlarının gedişində az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərdən, keçmiş ticarət inkişaflarını nəzərə 

                                                           
11 Bu Protokol 1 yanvar 1968-ci ildə tərk edilmişdir. 
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alaraq, onların fərdi inkişaflarına, maliyyə və ticarət ehtiyaclarına uyğun gəlməyən ödənişlərin həyata 

keçirmələrinin gözlənilmədiyi mənasında başa düşülür.  

 

 Bu paraqraf XVIII Maddənin A Bölməsinə, XXVIII Maddəyə, XXVIII Maddə bis-ə (XXIX və 

XXX Maddələrə və I Hissəyə düzəliş edən Protokolun 1-ci paraqrafının A Bölməsində irəli sürülmüş 

düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra XXIX Maddəyə12), XXXIII Maddəyə və ya bu Saziş üzrə istənilən 

digər prosedura əsasən addım atıldıqda tətbiq ediləcək.  

 

Ad XXXVII Maddə 
 

Paraqraf 1 (a) 

 

 Bu paraqraf XXVIII, XXVIII bis (XXIX və XXX Maddələrə və I Hissəyə düzəliş edən 

Protokolun 1-ci paraqrafının A Bölməsində irəli sürülmüş düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra XXIX 

Maddəyə13), və XXXIII Maddələrə əsasən məhdudlaşdırıcı ticarət qaydalarının və ya tariflərin 

azaldılması və ya ləğv edilməsi üçün danışıqlar aparıldıqda, həmçinin belə azaldılmanı və ya ləğvi həyata 

keçirmək üçün razılığa gələn tərəfin ata biləcəyi digər addımla əlaqədar olaraq tətbiq ediləcək.  

 

Paraqraf 3 (b) 

 

 Bu paraqrafda istinad edilən digər tədbirlərə yerli struktur dəyişikliklərinə yardım göstərmək, 

xüsusi məhsulların istehlakını canlandırmaq və ya ticarətə yardım tədbirlərini həyata keçirmək üçün atılan 

addımlar daxil ola bilər. 

 

                                                           
12 Bu Protokol 1 yanvar 1968-ci ildə tərk edilmişdir. 


